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 املقدمة العامة:

ئلى كسمين: خاحاث  لإلوسان خاحاث مخعددة و مخجددة ٌعمل دائما على ئشباعها هره الحاحاث جىلسم     

م اليشاغ الخاص، و خاحاث حماعُت " عامت " ٌعهد باشباعها ئلى الهُئاث  فسدًت ًخم ئشباعها عً ػٍس

 الىاخد جبعا إلخخالف خخلف في البلدالعامت، هره الحاحاث جخخلف مً بلد ئلى آخس و في هفس الىكذ ج

ؤلاكخصادي اليشاغ اإلاالي و ؤلاحخماعُت للدولت، و جمثل هره الحاحاث مدىز الفلسفت والسُاست ؤلاكخصادًت و

جلدًم الىفاًت الالشمت مً  للدولت، و ًخمثل هرا اليشاغ في كُام الدولت بمىهجُت حسُير معُىت في سبُل

أسلىب خدًث في الدسُير الري  مت فازكت في جؼىز البلدان لدي جم ئهتهاجالخدماث، ٌعد همىدج الدسُير عال 

 .بدأث باجباعه البلدان اإلاخلدمت و جبعتها في دلً البلدان الىامُت

 الدسُير العمىمي الجدًد ٌعد هاجحا في بلدان و ئهخلدجه بلدان أخسي ئال أن ؤلاحماع وان أهه خل مشاول

 .مُتعدًدة في مجاٌ جلدًم الخدمت العمى 

خؼلب جلُُم  حعخبر ئشيالُت حسُير اإلاُاه والخؼهير مً بين ؤلاشيالُاث التي جخجاوش ألاكالُم والحدود الدولُت، ٍو

عُت، للخعسف ت والدشَس على  أداء اإلاإسساث اإلايلفت بخىشَع وئهخاج اإلاُاه البدث في آلالُاث الخلىُت وؤلاداٍز

يسجم أداؤها مع أداء اإلاىظماث الدولُت ذاثأوحه الخلل وميامً الخددًث لخيىن أهثر فعالُت ، الصلت  ٍو

 .لالسخفادة اللصىي مً الخبراث العاإلاُت في مجاٌ اإلاُاه

 عسفذ الجصائس اإلاسخللت العدًد مً اإلاىاهج في مجاٌ حسُير اإلاُاه مً خالٌ السُاست التي واهذ جدىم الدولت

 ى حسُير الخدماث العمىمُت عامت والخدماثواإلاىاهج اإلاخخرة في الدسُير وئسلاغ ئدًىلىحُاث الدولت عل

ت العدًد مً اإلاىاهج والسبل مً أحل الدسُير الفعاٌ  اإلاخعللت باإلاُاه خاصت ،وبالخالي اهخهجذ الدولت الجصائٍس

مً  لهرا اإلاىزد الحُىي، وكد حعددث ألاسباب التي ال ًمىً خصسها في سبب وخُد باإلطافت ئلى الىثير

ا على خدور أشماث في مجاٌ اإلاُاه، وحعلدث ئذ أن الجفاف الري عسفخه تهبُاالعىامل التي اوعىسذ سل

هبير على هلص هرا اإلاىزد الحُىي، باإلطافت ئلى أن مىازدها اإلاائُت  الجصائس مع بداًت الثماهِىاث وان له أزس

ادة على الىمى الدًمىغسافي اإلاتزاًد الري مً شأهه الخأزير على الؼلب ا إلاتزاًد للسيان على مددودة هىعا ما ٍش

ف اإلاُاه اإلاسخعملت، هما أن جدلُم ألامً الغرائي أًظا ًخؼلب الحاحت  اإلاُاه الصالحت للشسب وئشيالُت جصٍس

ادة على الخؼىز الاكخصادي الري عسفخه البالد…ا اإلالحت للمىازد اإلاائُت في  .اٌ الصزاعي ٍش

 .لهرا الجاهب الهام مً الحُاة الاكخصادًتوالري وان له أًظا جأزير هبير على وسبت اإلاُاه اإلاىحهت 
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 :إشكالية البحث

ت ،بل وان الىثير منها  لم جىً الحلٌى التي جم اجخاذها سابلا في مجاٌ جلدًم الخدمت العمىمُت خلىال حرٍز

اسخثىائي أو اسخعجالي والتي غالبا ما جأحي بعد حعلد الىطع، واعخمدث هره الحلٌى على جلدًم الىثير مً 

اٌ لخىمُت اإلاىازد وئوشاء اإلاإسساث دون عللىت ؤلاسخخدام ،وبرٌ الجهد مً أحل شزع الخىعُت بأهمُت ألامى 

ت  .اإلادافظت على اإلاىازد الحٍُى

والىصىص  5002في ما ًخص اإلاىازد اإلاائُت في الجصائس فيان الخغُير بعد صدوز اللاهىن اإلاخعلم باإلاُاه في سىت 

لري جمخع عىه فخذ الباب أمام اللؼاع الخاص لخىض غماز حسُير اإلاخظمىت جؼبُلاث هرا اللاهىن، ا

ع الدسُير ،وهي الخعدًالث التي هجم عنها اللجىء ئلى  م الترخُص أو الامخُاش أو جفٍى وئهخاج اإلاُاه سىاء عً ػٍس

ت والخلىُاث التي مً شأ ُف ا جىظ”ئسىاد ئهخاج وحسُير اإلاُاه ئلى مإسساث خدًثت حعخمد على آلالُاث العصٍس

ت اإلاخىفسة، وال ًىدصس هرا الخىظُف في الؼاكت الراجُت لإلػاز اإلانهي بل  ؤلامياهُاث اإلاادًت والؼاكاث البشٍس

ً  .ًخعداه ئلى اوسجامها مع الخلىُاث الحدًثت في مجاٌ الدسُير والخيٍى

ماغ وأمام هرا الىطع بادزث العدًد مً الدٌو على اإلاسخىي العالمي في البدث عً ئًجاد خلٌى وأه

 .للدسُيرالىاجح بالهدف

 ٌ عخبر همؽ الدسُير اإلافىض الحل الري اهخهجخه هره الدو  .جدسين الخدمت العمىمُت، َو

 :وهدا ما ًجعلىا هؼسح ؤلاشيالُت الخالُت

 ما مدى مساهمة التسيير العمومي الجديد في ثحسين أداء الخدمة العمومية ؟

أخسي جخمدىز و جدوز الدزاست شىال و مظمىها وجدلُال ٌشخم مً صمُم هرا السإاٌ السئِس ي أسئلت فسعُت 

 :في ؤلاحابت عليها و منها

 ماهُت دوافع و خخمُاث جؼبُم الدسُير العمىمي الجدًد ؟

 هل هىان خؼؽ و استراجُجُاث في سبُل جفعُل الدسُير العمىمي الجدًد ؟

ىكاث التي كد جلف خائال دون جؼبُم فعاٌ للدسُير العمىمي الجدًد و دون ماهي مجمل العساكُل و اإلاع

 الخىصل إلدازة مسخللت بدا~ا مىاهبت لعصس ًخميز بالخغير اإلاسخمس ؟

 هل ٌعد الدسُير اإلافىض الىمؽ ألامثل لعللىت جىشَع اإلاُاه في الجصائس و اللظاء على اشمت اإلاُاه؟
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 :فرضيات البحث

 :الُت السئِسُت و ألاسئلت الفسعُت ئلى اخخباز مدي صحت الفسطُاث الخالُتجلىدها معالجت ؤلاشي

 .الدسُير العمىمي عامل مدىزي في بىاء خدمت عمىمُت مثالُت للمجخمع -

 ًمىت الشساهت بجمُع اشيالها —العالم اإلاعاصس هى عصس الخغيراث و عصس ًخميز  -

 .لخغُيراث و مخىُفت مع مخؼلباث العصسو اإلاؼلىب هى ئًجاد مىهجُت حسُير مخأكلمت مع هده ا

زغم جىفس ؤلازادة السُاسُت للخغُير و لخبني ػسق حدًدة في الدسُير ًبلى اإلاشيل ألاساس ي اإلاؼسوح في الجصائس 

 .ًخمدىز خٌى الخؼبُم و اإلاخابعت

 :حدود البحث**

 العمىمُت في  ثمً خُث البعد العلمي : جىدزج هده الدزاست طمً آلُاث الدسُير الجدًدة للمإسسا

ع الدسُيرتهاػاز جلدًم خدما  .ا العامت وفم همؽ جفٍى

 وهسان خُث  مً خُث البعد اإلاياوي: ًخظمً البدث دزاست خالت على مسخىي شسهت اإلاُاه و الخؼهير

ت و اإلاالُت  .جم الاػالع على العدًد مً الىزائم ؤلاداٍز

 :أسباب إختيار املوضوع**

 :عخىا الخخُاز هرا اإلاىطىع و التي جخمثل في ماًليهىان أسباب ذاجُت و مىطىعُت دف

 لألفساد  ئن الاهخمام بدزاست الدسُير العمىمي الجدًد ٌعخبر مىسبا معسفُا هاما للؼالب و مىسبا هبيرا

 .ئذ ًمىنهم مً معسفت ألاسالُب الجدًدة في جلدًم الخدمت العمىمُت

 اٌ…هلص البدىر و الدزاساث العسبُت في هدا ا. 

 خخدام هرا الىمؽ مً الدسُير في مخخلف خيىماث دٌو العالمجصاًد اس. 

 :أهداف البحث

 ه باألهمُت البالغت له  .ئخاػت اإلافاهُم اإلاخعددة إلاصؼلح الدسُير العمىمي الجدًد مع الخىٍى

 دزاست واكع الدسُير اإلافىض في الجصائس خاصت في مجاٌ خدماث اإلاُاه. 

 يالُتؤلاحابت على الدساؤالث اإلاؼسوخت في ؤلاش. 

 



 المقدمة العامة
 

ث  
 

 :صعوبات البحث**

  ًهلص اإلاساحع و الىخب باللغت العسبُت خُث جمذ جسحمت الىخب ألاحىبُت للغت العسبُت مما صعب م

 .مهمت طبؽ اإلاصؼلحاث هدُجت الدشدذ في اإلافاهُم

 هدزة البدىر في هدا اإلاىطىع. 

 ت اإلاؼلىبت مما ٌعُم و ٌعؼل الخلدم في ال  .بدث العلميصعىبت الحصٌى على الىزائم ؤلاداٍز

 :منهج البحث**

 وسخؼُع ؤلاحابت على جدلُلا لهدف البدث و في طىء ػبُعخه و أهمُخه و مفاهُمه و فسوطه و خدوده، وختى

سابلا في طىء ما ًخىفس لىا مً  أسئلت البدث وؤلاإلاام بيل حىاهبه، و اخخباز صحت الفسطُاث اإلاروىزة

ج بين اإلاىهجبُاهاث، اعخمدها في معالجخىا لهرا البدث على   الىصفي الخدلُلي و اإلاىهج اإلالازن.  مٍص

 فلد جم اسخعماٌ

 اإلاىهج الىصفي بسسد مخخلف اإلافاهُم اإلاخعللت بالدسُير العمىمي و الخدمت العمىمُت و هدا الدسُير 

 .اإلافىض ، و هرا ئعؼاء صىزة للىطع الحالي لدسُير الخدمت العمىمُت في الجصائس

 س و الىخائج اإلاخعللت بمدي اإلاىهج الخدلُلي جم اسخعم اله مً خالٌ جدلُل مخخلف اإلاعؼُاث و الخلاٍز

 .هجاعت الدسُير اإلافىض في الجصائس وهىعُت الخدمت التي ًلدمها

 الىخائج فيها اإلاخىفس السىىاث خالٌ الجصائس هخائج ملازهت خالٌ مً ذلً و اإلالازن  اإلاىهج. 

 :ست على بعع ألاسالُب الخالُتو جماشُا مع هره اإلاىاهج اعخمدها في هره الدزا

 أسلىب البدث ألاوادًمي: الري ٌعخمد على اإلاساحع اإلاخخلفت مثل الىخب و الدوزٍاث 

 .و اإلالاالث و اإلالخلُاث و الدزاساث اإلالدمت في هرا اإلاىطىع

 م شبىت الاهترهِذ  .أسلىب البدث اإلاعلىماحي عً ػٍس

  عاث ذاث الصلت بدسُير اإلاُاه و  حسُير و جىظُم اإلاالُت العامت و اإلاداسبت العمىمُت اللىاهين و الدشَس

 في الجصائس

 :خطة البحث

 .جخظمً دزاست اإلاىطىع ملدمت عامت ًدبعها زالر فصٌى زم الخاجمت



 المقدمة العامة
 

ج  
 

 .خُث جؼسكىا في الفصل ألاٌو ئلى عمىمُاث خٌى اللؼاع العام و الدسُير العمىمي

ر العمىمي الجدًد باإلطافت الى الدسُير أما الفصل الثاوي فلد خصص لظبؽ الجاهب الىظسي للدسُي

 .اإلافىض

و أخيرا الفصل الثالث الري جؼسكىا فُه الى الىطع الحالي للجصائس مً خُث خدمت جىشَع اإلاُاه مع دزاست 

 .خالت شسهت اإلاُاه و الخؼهير وهسان

 الدزاست.و أخيرا خخمىا البدث بخاجمت عامت اسخعسطىا فيها أهم الىخائج اإلاخىصل ئليها مً خالٌ 

 



 

 

. 

 الفصل األول

 

عموميات حول التسيير  في 

 القطاع العام
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 :مقدمت الفصل

 الاحخماعيؤو  ٌٗخبر الدؿُحر الٗمىمي الىؾُلت ألاؾاؾُت للىنى٫ لألَضاٝ ،ؾىآءا ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي    

ت  .ؤو الؿُاس ي مدلُت ٧اهذ ؤو مغ٦ٍؼ

ؤوال بمىيٕى الدؿُحر الٗمىمي ؤو  الاَخمامللبدث في مىيٕى الدؿُحر الٗمىمي الجضًض، بضا لىا مً اإلاى٣ُي 

 .ليكاَاث التي جسً٘ ل٣ىاٖض الدؿُحر الٗمىميبهىعة ؤوضح ا

مً َظا اإلاىُل٤ ؾى٣ىم في َظا الٟهل بمداولت الخٗٝغ ٖلى ماَُت الدؿُحر الٗمىمي، مباصثه و التزاماجه 

ت لل٣ُإ الٗام الضي ٌٗض اإلادىع ألاؾاس ي في  باإلياٞت الى ؤق٩اله الخىُٓمُت ،وؾىُغ١ ؤًًا الى بخاَت هٍٓغ

ا مدهلت وكاَاث اإلاىٓماث الٗمىمُت اإلاغجبُت ٚالبا بالضولت طاتهت ، التي هي في خض خضمت الٗمىمُج٣ضًم ال

ُاؾاث الخ٩ىمُت التي جدضص هُا١ ًغجبِ حٍٗغ٠ و جىٕى الخضمت الٗمىمُت بالىٓام و الؿ ،ومً َظا اإلاىُل٤

 .وبىاءا ٖلُه ؾى٣ىم بٗغى مٟاَُم و ؤهىإ و مباصت الخضمت الٗمىمُت مجا٫ َظٍ ألازحرة،و 
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 املبحث ألاول : ماهيت الدسيير العمىمي

ً بصاعة ٧ل اإلاىاعص اإلاخاخت،      ألامثل، بما ًسضم ألاَضاٝ  الاؾخٛال٫ و٧اؾخٛاللهاٌٗخبر الدؿُحر ٖلم ٞو

ملي ًًمً طل٪pالخىُٓمُت وألاٞغاص مً حهت وؤَضاٝ ا ٤ ؤؾلىب ٖلمي ٖو  .جم٘ مً حهت ؤزغي ٞو

 مي مفهىم عاماملبحث ألاول: الدسيير العمى 

 أساسيت حىل الدسيير العمىميم يهااملطلب ألاول: مف

 :ؤزظ مهُلح الدؿُحر الٗمىمي ٖضة مغاصٞاث له، منها

 ؤلاصاعة الٗمىمُت. 

 اإلااهجمىذ الٗمىمي. 

 بصاعة الخضمت الٗمىمُت. 

تالدسيير العمىمي بن مهُلح     ُضان لم ًٓهغ ببٗضٍ الخالي و٦مPublic managements"" ؤو باإلهجلحًز

٩ي جىماؽ 19الضعاؾت بال في الىه٠ الثاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ( ) ٌؿخد٤ م٘ ؤؾخاط ٖلم الؿُاؾت ألامٍغ

لؿىن، ووصعو  ٨ُت، والظي Thomas Woodrow Wilsonٍو ؤؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ش 1913ؤنبذ عثِؿا لها ؾىت ،  1".صعاؾت ؤلاصاعة الٗامت ىان جدذ ٖى٣ٞ1887ض وكغ َظا ألازحر بدثا بخاٍع

ه َى بهجاػ٦Wilsonما ٌٗٝغ  اإلاكغوٖاث  الدؿُحر الٗمىمي بإهه " الٛاًت ؤو الهضٝ الٗملي للخ٩ىمت مىيٖى

باث ألاٞغاص وخاحا والاجٟا١الٗامت بإ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الٟٗالُت  غ تهم٘ ٚع ٤ ؤلاصاعة الٗامت جٞى م، ًٞٗ ٍَغ

اءجم٘ التي ٌعجؼ الpالخ٩ىماث خاحاث ا  .2بها يكاٍ الٟغصي ًٖ الٞى

الظي ًغي ؤن الدؿُحر الٗمىمي َى " جىُٟظ الؿُاؾت الٗامت للضولت Gélinier .٦ظل٪ َى ألامغ باليؿبت لجُلُىيي

٤ ؤلاصاعاث الٗمىمُت  ." ًٖ ٍَغ

ت ت وكاَاث وؤٖما٫ مىٓمت ج٣ىم بإصائها ٢ىي بكٍغ ٗٝغ ٞىػي خبِل الدؿُحر الٗمىمي ٖلى ؤهه : " مجمٖى  َو

غ لها ؤلام٩اهُاث اإلاالُت الالػمت، حُٗن ت لها šها الؿلُاث الغؾمُت الٗامت وجٞى صٝ جىُٟظ الخُِ اإلاىيٖى

 ."وبالخالي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت اإلاغؾىمت لها، بإ٦بر ٦ٟاًت بهخاحُت وؤ٢هغ و٢ذ وؤ٢ل ج٩لٟت

                                                           
اع الٗام1  الٗملُت–وؤلاؾالم  الؿُاؾتًٞ الخ٨م وؤلاصاعة في -لضعاؾت ؤلاصاعة الٗامت مهُٟى ؤبى ػیض ٞھمي، خؿحن ٖثمان:" ؤلاصاعة الٗامت: ؤلَا

ت ت، الجضًضة"، صاع الجامٗت ؤلاصاٍع  ..م2003، ،ؤلاؾ٨ىضٍع
ت الٗملُت-ع١ اإلاجظوب:" ؤلاصاعة الٗامت 2 ُُٟت ؤلاصاٍع  للُباٖت واليكغ، الجامُٗتالٗامت وؤلانالح ؤلاصاعي"، الضاع  والْى

 ،ب 2000، م 119.
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 ل٣ٗالوي ل٩ل الخٛحراثٌٗٝغ الدؿُحر بإهه: "الىؾُلت التي ًخم مً زاللها الخىُٓم ا٦Mc Namaraما هجض ؤن 

خم٘ مً زال٫ بصاعة إلاجالخ٨ىىلىحُت والؿُاؾُت، خُث ًخم وكغ َظا الخىُٓم في االاحخماُٖت الا٢خهاصًت، 

 .1 "اإلاىٓماث الٗمىمُت

٩يBartoli. A خؿب  .P.P.B.S2 ٞةن مٟهىم الدؿُحر الٗمىمي مإزىط ؤنال مً اإلاٟهىم ألامٍغ

ٌ مؿلؿل الخلل والظي جم ألازظ به في بَاع الجِل ألامغ  ٩ٍي مً ؤحل الخد٨م ؤ٦ثر في اإلاىاعص و٦ظا حٍٗى

ُٟي ت. مً زال٫ َظا اإلاى٤ُ ٧ان مً le dysfonctionnement)  )الْى خه ال٣غاعاث ألا٦ثر مغ٦ٍؼ الظي ٖٞغ

 الًغوعي ؤن جدب٘ َظٍ الخُىة بمىهجُت للمغا٢بت لخل٤ حؿُحر بصاعة باألَضاٝ ،َظٍ ألازحرة التي حؿدىض بلى

ؿهغون ٖلى ٖملُت جىُٓم الٗمل مً زال٫ َظٍ ألاَضاٝمكاع٦ت ألا   .َغ التي ج٣ىم بٗملُت جدضًض ألاَضاٝ، َو

ل٨ً الباخث الخٔ بإن َضا الىمىطج في الدؿُحر لم ٌِٗ الىخاثج اإلاغحىة واإلاخىزاة مىه ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة 

 :لألؾباب الخالُت وطل٪

 هماطج ج٣ىُت ٢لُلت اإلاغصوصًت. 

  ٝفي ال٣ُإ الٗامنٗىبت حٍٗغ٠ ألاَضا. 

 ٝاوٗضام جهىع اؾتراجُجي للٟاٖلحن في و٢ذ جدضًض ألاَضا. 

 بت في بخضار الخُٛحر  .اوٗضام الٚغ

بصن ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الدؿُحر الٗمىمي ًمثل الٗمل الخ٩ىمي باٖخباٍع ؤصاة جىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت للضولت، 

د٨م الدؿُحر  ٗمل  ٞهي جخٗامل صاثما ٖلى ؤؾاؽ شخو ٖام ولِـ زام، ٍو الٗمىمي ال٣اهىن الٗام َو

٠ سً٘ الدؿُحر الٗمىمي لؿلُت الضولت  اإلاْى الٗمىمي بهٟخه الغؾمُت ولِـ بهٟخه الصخهُت، ٍو

 .الغؾمُت، والٗمل يمً الؿُاؾت الٗامت للضولت التي ًدضصَا ال٣اهىن  اتهاوإلااؾؿ

اث٠ الضولت مً زال٫ ماؾؿا ي ح٨ٗـ الؿُاؾاث الٗامت الت تها٦ما ٌٗض الدؿُحر الٗمىمي ؤصاة لخد٤ُ٣ ْو

للضولت بلى ؤَضاٝ ٢ابلت للخىُٟظ ومً َىا ٧ان الخالػم بحن الؿلُت الؿُاؾُت والدؿُحر الٗمىمي ؤي بحن ؾلُت 

 3.الخ٨م وؤصاة الخىُٟظ

                                                           
1
 Abdelaziz SEGHIR " LE Management De Services Publics", communication au colloque national sur : " Le Management Et La 

Formation En Gestion " Institut Sup De Gestion Et De Planification, Alger, 27-29/06/99 
2 P.P.B.S. (Planning, Programming, and Budgeting. System 

 ال٣اَغة، مىخضي الٗالم الثالث، صاع الكغو١، وماقغاتها، صعاؾت في مٟھىم الخىمیت مخٛحرببغاھیم الٗیؿىي، الخىمیت في ٖالم  3

 2003م .87
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٣ت التي جخدى٫  ا الؿُاؾاث الٗامت للضولت بلى ؤَضاٝ š وبالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الدؿُحر الٗمىمي ٌٗض الٍُغ

٣ت التي جخدى٫  (الضولت)ظ ومً َىا ٧ان الخالػم بحن الؿلُت الؿُاؾُت ٢ابلت للخىُٟ  والدؿُحر الٗمىمي ٌٗض الٍُغ

šا الؿُاؾاث الٗامت للضولت بلى وا٢٘ ًازغ في خُاة اإلاىاَىحن. 

 الدسيير العمىميالتزاماث  الثاوي:املطلب 

 .يها و الخٗٝغ ٖليهاالدؿُحر الٗمىمي ٦إؾلىب بصاعة له مباصت و التزاماث ًجب الخُغ١ ال    

 .مبادئ الدسيير العمىميألاول:الفرع 

ت مباصت ًيبغي الالتزام     :ا وهيبه ًسً٘ الدؿُحر الٗمىمي بلى مجمٖى

٤ الٗام .1  .اإلاؿاواة بحن مؿخٗملي اإلاٞغ

ا٢ت والضًً، وآلاعاء  .2 مى٘ ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُحز الؾُما جل٪ اإلابيُت ٖلى ألانل والٗغ١ والجيـ وؤلٖا

 .الى٣ابي ؤو ؤي اٖخباع آزغ هخماءوالا الؿُاؾُت 

٤ الٗام .3  .ٖضم الخدحز في ؤصاء زضماث اإلاٞغ

تالٗمل ٖلى صًمىمت و  .4 ٤ الٗام في ٧ل ألاخىا٫ اؾخمغاٍع  .ب٣اء اإلاٞغ

٤ الٗام .5  .ج٠ُُ٨ الخضماث الٗمىمُت م٘ جُىع اخخُاحاث جم٘ و مؿخٗملي اإلاٞغ

 الدسيير العمىمي التزاماثالفرع الثاوي: 

٤ الٗام مً ماؾؿاث وبصاعاث ٖمىمُت بن ٖملُت ال     دؿُحر الٗمىمي ًيبغي ؤن جاصي في بَاع ًلؼم اإلاٞغ

ت  باخترام  :الخالُت الالتزاماثمجمٖى

ُت .1  .اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان ومبضؤ الكٖغ

 .ًجب ؤن جدترم ؤلاصاعة الٗمىمُت خ٣ى١ ؤلاوؿان الؾُما ٦غامت ألاشخام وؾالمتهم .2

٤ الٗام َب٣ا لل٣ى  .3 ىُتج٣ضم زضماث اإلاٞغ  .اهحن والىٓم الَى

 .جخسظ ؤلاصاعة الٗمىمُت ٢غاع في بَاع ال٣اهىن  .4

٤ الٗام -2  :الاؾخٟاصة مً زضماث اإلاٞغ

٣ت جًمً إلاؿخٗملُه الخهى٫ ٖلى زضماث مىاؾبت ومِؿغة ٤ الٗام بٍُغ  .جىٓم ؤلاصاعة الٗمىمُت اإلاٞغ

ضم الخم ٤ الٗام ٖو ُحز بحن اإلاؿخٗملحن في ال٣ىاهحن ًجب ج٨َغـ مبضؤ اإلاؿاواة في الخهى٫ ٖلى زضماث اإلاٞغ

ىُت للضولت  .والىٓم الَى
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حر زضماث مالثمت ومِؿغة إلاسخل٠  ه حؿمذ بخٞى حر قغوٍ بصاعة ٖمىمُت حىاٍع حؿهغ ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖلى جٞى

 .الٟئاث الؿ٩اهُت

٤ الٗامpجً٘ ؤلاصاعة الٗمىمُت آلُاث مؿاَمت واؾدكاعة ا  .جم٘ اإلاضوي ٢هض الخ٨ٟل بسضماث اإلاٞغ

 :الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث -3

ت خى٫ ؤلاحغاءاث والك٩لُاث  ٤ الٗام، ٧ل اإلاٗلىماث الًغوٍع جً٘ ؤلاصاعة الٗمىمُت في مخىاو٫ مؿخٗملي اإلاٞغ

٤ الٗام  .اإلاخهلت بسضماث اإلاٞغ

غوٝ الًُٗ اإلاخاخت له في خالت الجزإ  .حٗلم ؤلاصاعة الٗمىمُت اإلاىاًَ ب٩ل ٢غاع ٌٗىُه وجبحن ألاؾباب ْو

٤ الٗام ٢هض حؿهُل الخهى٫ ٖلىجيص ئ ؤلا   صاعة الٗمىمُت ؤو جضٖم َُا٧ل اؾخ٣با٫ وبٖالم مؿخٗملي اإلاٞغ

 .م وق٩اوحهمتهالخضماث الٗمىمُت وحسجل آعاءَم وم٣ترخا

٤ الٗام في لٛت ؾهلت ومٟهىمت ت الٗمىمُت اإلاىحهت إلاؿخٗملي اإلاٞغ  1.جهمم الىزاث٤ ؤلاصاٍع

 :زضماث ٞٗالت وطاث حىصة ٖالُت

 .صاعة الٗمىمُت زضماث طاث حىصة ٖالُت م٘ الاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاختجًمً ؤلا 

ُت  ٤ الٗام ولىٖى حؿهغ ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖلى ب٢امت آلُاث مىاؾبت حؿمذ بال٣ُام بخ٣ُُم صوعي إلاغصوصًت اإلاٞغ

 .الخضماث اإلا٣ضمت للجمهىع 

 ٤  .الٗام والؿهغ ٖلى اخترامهاًخٗحن ٖلى ؤلاصاعة الٗمىمُت جدضًض آحا٫ جىُٟظ زضماث اإلاٞغ

٤ الٗامإلاجا م٘ جُىع اخخُاحاث اتهحؿهغ ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖلى ج٠ُُ٨ زضما  .خم٘ ومؿخٗملي اإلاٞغ

٤ الٗام  ىان الٗمىمُحن ومؿخٗملي اإلاٞغ جخسظ ؤلاصاعة الٗمىمُت ؤلاحغاءاث الالػمت إلعؾاء الث٣ت بحن ألٖا

 .والخٟاّ ٖليها

٤ الٗام مً اإلاا 5 -  :ؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُتٖهغهت اإلاٞغ

 ث.حؿهغ ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖلى بصزا٫ ج٣ىُاث مبخ٨غة ومالثمت في ؤصاء زضما 

                                                           
ثیت في الضو٫ اإلاا هھغ الىیل ؤلاصاعة اإلاخ٩املت للمىاعص مغحُٗت الٗغبُت ألاهباعوالٟغم ؤمام بصاعة ؤخىاى  الخدضًاثٖبض هللا ٖبض الؿالم ؤخمض،  1

ت للخىمُت الٗغبُت، اإلاىٓمت الٗغبُت  .م 2008الھاقمیت،  ألاعصهُت، ٖمان، اإلامل٨ت ؤلاصاٍع
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  الم والاجها٫ ٢هض حصج٘ ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖلى اؾخٗما٫ الخ٣ىُاث الخضًثت الؾُما ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا

 ث.جدؿحن زضما

  اج٣ىم ؤلاصاعة الٗمىمُت بة٢امت قبا٥ وخُض، بطا ٧ان طل٪ ًخماش ى َغ بُٗت الخضماث التي جٞى  .َو

 حٗمل ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖلى جبؿُِ ؤلاحغاءاث وجس٠ُٟ الك٩لُاث اإلاخٗل٣ت بالخضماث. 

 .الفكر إلاداري في الدسيير العمىمي جطىر  الثالث:املطلب 

ت اإلاسخلٟت،     ت في اإلااؾؿاث ؤلاصاٍع لت مً اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع ل٣ض جُىع ال٨ٟغ ؤلاصاعي زال٫ ؾىىاث ٍَى

ت، ووي٘ هماطج  ٦ظل٪و  ت ؤلاصاٍع ً والٗلماء في بزغاء اإلاٗٞغ ؤؾهمذ صعاؾاث وبدىر ٖضص ٦بحر مً اإلا٨ٍٟغ

اث ومباصت جٟؿحر ؤلاصاعة ٦ٓاَغة احخماُٖت  .وهٍٓغ

 (0022-0222الفرع ألاول :مدارس الفكر الاداري خالل القرن العشرين )

٪ جاًلىع و٧ا ً ٖىضما ْهغث بن بضاًاث وكىء َظا ال٨ٟغ ٧اهذ ٖلى ًض ٞغصٍع ن طل٪ في ؤواثل ال٣غن الٗكٍغ

ىا ؾٝى هظ٦غ مغاخل جُىع َظا ال٨ٟغ  .الثىعة الهىاُٖت َو

 ال٣ضًمت/  الخ٣لُضًت ال٨الؾ٨ُُت اإلاضعؾت. 

 الؿلى٦ُت اإلاضعؾت. 

 ال٨مُت اإلاضعؾت. 

 الىٓم مضعؾت. 

ٟحن بٗال٢اث اإلاضعؾت َظٍ وحٗنى. ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث مضعؾت  ختى ٦إؾغة، مٗهم لوالخٗام بغئؾائهم اإلاْى

ض مما ٖمله في الٗامل ًغجاح جُىع الاصاعة ٦ٗلم له مباصت ، (1والاخترام للغاجب ٌٗمل الٗامل) بهخاحه، مً ًٍؼ

اث َى خضًث اليكإة م٣اعهت بالٗلىم ألازغي   .وؤؾـ وهٍٓغ

ً)بضاًاث جإَحٍر حٗىص ألواثل ال٣غن اإلااض ي  ُٖت اهدكغث ، ٟٞي ال٣غن الثامً ٖكغ م٘ الثىعة الهىا(الٗكٍغ

ت والخىُٓمُت والٗمالُت اؾخضٖذ البدث ًٖ خلى٫  اإلاهاو٘ و جىؾٗذ ، لظا ْهغث ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل الاصاٍع

 -.لها

ت ل٩ي حؿخمغ َظٍ  اصة الجهىص البكٍغ اصة الاهخاج، مما صٞٗها للبدث ًٖ ٍػ ٦ما ؤن َضٝ اإلاىٓماث جغ٦ؼ خى٫ ٍػ

 .اإلاىٓماث في الٗمل

                                                           
غانٖمغ ونٟي ٣ٖیلي ، ؤلاصاعة اإلاٗانغة ، صاع   1  29- 28- 27 .م 2007، ٖمان ؾىت ،  الخىػَ٘لليكغ و  َػ
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ت ختى ونلذ بلى في الىه٠ الثاوي مً ال٣غن ا إلااض ي بضؤث مىحت اإلاىٓماث الخضمُت بالخىؾ٘ والاهدكاع بؿٖغ

 ٠ُ اصة ال٨ٟاءة والٟٗالُت لخْى ما ونلذ بلُه في الى٢ذ الخايغ. مما ؤصي للبدث ًٖ الىؾاثل ال٨ُٟلت بٍؼ

تها ت واؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لهظٍ اإلاىٓماث لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها ويمان اؾخمغاٍع  1.الجهىص البكٍغ

ذ صعاؾاث مُضاهُت وؤبدار ٖضًضة والتي ٢اماح ُت واؾٗت به ٍغ ا مضعاء وزبراء، مما ؤصي لترا٦م ٢اٖضة مٗٞغ

ت في خ٣ل الاصاعة زال٫ ال٣ٗىص الٗكغة اإلاايُت اث واإلاٟاَُم الاصاٍع  .جخًمً الٗضًض مً الىٍٓغ

 : اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت / اإلاضزل الخ٣لُضي
ً
 .ؤوال

 ٘1890. لٗام بضاًاتها جغح 

 اتها حمُ٘ جغ٦ؼ  وجىػَٗه، وجيؿ٣ُه الٗمل وج٣ؿُم ٧الخسهو الٗمل مً الٟني الجاهب ٖلى هٍٓغ

 (٦2ٟاءة) اهخاحُت ؤٖلى جد٤ُ٣ ؤحل مً الغثاس ي الدؿلؿل

 : اإلاضعؾت لهظٍ الاٞتراياث ؤَم

 .ا٢خهاصي ٧اثً الاوؿان .1

 .بؿُُت عوجُيُت َبُٗت وطاث مٗغوٞت اإلاىٓمت ؤٖما٫ .2

 .واإلاىٓماث اإلاضعاء هجاح ٖلى للخ٨م ٣ِٞ احُتوالاهخ ال٨ٟاءة مُٗاع اٖخمضث .3

  َىال٪ .4
ً
 الٓغوٝ. ٧ل في جُب٣ُه ًم٨ً الٗمل ألصاء ؤمثل ؤؾلىبا

 .اإلاىٓمت حٗمل ٦ىٓام مٛل٤، ال جخإزغ بالبِئت اإلادُُت بها، ٦ما ؤن َظٍ البِئت مؿخ٣غة .5

 .اٖخبرث ؤن ٧ل جىُٓم زاعج ال٣ىىاث الغؾمُت ًًغ باإلهخاج وال ًسضم اإلاىٓمت .6

٪ جاًلىع ؤ  - ت الاصاعة الٗلمُت )ٞغصٍع  3(1856-1915)1:(هٍٓغ

 (.ٌٗخبر جاًلىع عاثض الخغ٦ت الٗلمُت )ألاب الغوحي *

غ ال٨ٟغ الاصاعي 1911ناخب ٦خاب مباصت الاصاعة الٗلمُت ٖام  • والظي ٌٗخبر ؤو٫ لبىت مً لبىاث جٍُى

 .وجىز٣ُه

ما٫ مضعاء)ع٦ؼ اَخمامه بالبدث في الٗمل ٖلى مؿخىي الىعقت  • حن، ٖو  .)الخِ ألاو٫ ٦مكٞغ

                                                           
تهیـ ؾاب٣ا ،قإع ػ٦غیاء ٚىیم جا1،  84مدمض ٞغیض الصخً ،مباصت الاصاعة ،ٍ  1  84م . 1999، 2000،مهغ ،،  ؤلاؾ٨ىضٍع

  20م.1998.مهغ  ال٣اَغة.مغ٦ؼ وایض ؾحر ٚیـ لالؾدكاعاث والخُىیغ ؤلاصاعي  الثاهُتالُبٗت ؤلاصاعة.و  الخىُٓمؾٗیض یـ ٖامغ .ال٨ٟغ اإلاٗانغ في  2
ت.نبخي الٗخیبي . جُىع ال٨ٟغ و ألاوكُت  3  6162-م 2002 . ألاعصن -ٖمان الخىػَ٘لليكغ و الُبٗت ألاولى صاع الخامض  ؤلاصاٍع
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اٖخ٣ض بإن الهضٝ ألاؾاس ي للمضًغ َى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى مىٟٗت لهاخب الٗمل، ًغا٣ٞها ؤ٢ص ى مىٟٗت للٗامل  •

خماصًت اإلاخباصلت والخٗاون بحن الاصاعة والٗماš٫ ٞالغؾالت التي هاصي  .ا : الٖا

 .ءةاههبذ ؤبدازه خى٫ اًجاص الخلى٫ إلاك٩لت جضوي الاهخاحُت وال٨ٟا •

لظا ٢ام بإبدار وججاعب ٖضًضة في مهاو٘ الهلب والٟدم لخسٌُٟ و٢ذ الٗامل وحهضٍ وج٣لُل الخ٩ال٠ُ،  •

٣ت مثلى ألصاء ٧ل ٖمل  .إلًجاص ٍَغ

 : مباصت الاصاعة الٗلمُت •

 .الخسهو الض٤ُ٢ في الٗمل1.

 .بخال٫ ألاؾلىب الٗلمي في ؤصاء ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ الٗمل2.

م باٖخماص ألاحغ اإلااصي لل٣ُٗتازخُاع الٗاملحن وج3. بهم، وجدٟحَز  .ضٍع

 حٗاون الاصاعة والٗما٫ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗمل.4.

 .ج٣ؿُم الٗمل وجىػَ٘ اإلاؿاولُاث

٤ َىضس ي( جؼامىا م٘ جاًلىع وع٦ؼا ٖلى الاهخاحُت وال٨ٟاءة، مً زال٫  * ث )ٍٞغ الؼوحان ٞغاه٪ ولُلُان حالبًر

حغاءاث لالؾخٟاصة اإلاثلى مً ٢ضعاث الٗامل لخد٤ُ٣ ال٨ٟاءة صعاؾت وجدلُل الخغ٦ت والى٢ذ وجبؿُِ الا 

 .الاهخاحُت

 .اؾخسضما في ؤبداثهما ؤٞالم الهىع اإلاخدغ٦ت لخدلُل وجدؿحن خغ٧اث الٗامل ألصاء ٖمله •

ا ؾاٖت لدسجُل الى٢ذ ختى /  •  .مً الثاهُت1 2000ازتٖر

اة ػوحها بالجاهب الاوؿاوي مً الهىض • ت/ حضولت اَخمذ لُلُان بٗض ٞو ؾت الهىاُٖت )ؤًام الٗمل اإلاُٗاٍع

 1.(ٞتراث الغاخت/ جدضًض ٞترة ٚضاء

َجري حاهذ مهىضؽ نىاعي : ع٦ؼ ٖلى هٓم الغ٢ابت لجضولت الاهخاج في اإلاهاو٘، و٢ض َىع زغاثِ لهظا  *

 م٣اعهت م٘ ما ًجب 
ً
ت مغاخل ج٣ضم الٗمل في اإلاكغوٕ وما جم اهجاٍػ ٞٗلُا اهجاٍػ الٛغى، خُث جىضح الخاَع

                                                           
1 Rémy VOLPI, DEVELOPPEMENT DURABLE: ACTIONS! La gouvernance de l’entreprise, L’Harmattan, INNOVAL, France, 2005,p26-27-

28. 
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خؿب الخُت اإلادضصة )جىػَ٘ الى٢ذ ٖلى الٗملُاث اإلاخخابٗت واإلاتزامىت/ مخابٗت الخ٣ضم في زِ ؾحر الٗمل/ 

 .)اإلاهام في ٞتراث مخ٣ُٗت

 في للخُب٤ُ بخ٨ُُٟها الباخثىن  ٢ام ؤن بٗض الخايغ و٢خىا ختى وحؿخسضم باؾمه الخغاثِ َظٍ ؾمُذ•

 .اإلادىؾبت الجضولت

  ا٢ترح •
ً
  والخىاٞؼ ع لألحى  هٓاما

ً
 خىاٞؼ الٗامل بُٖاء زم ومً لألحىع  ؤصوى خض) جاًلىع  به حاء ٖما مسخلٟا

 (.حصجُُٗت

ت الخىُٓم الاصاعي / اإلاباصت الٗاإلاُت -ب  : هٍٓغ

ت اإلاهىضؽ الٟغوس ي َجري ٞاًى٫ ) •  (.1841-1925ناخب َظٍ الىٍٓغ

 .ع٦ؼ اَخمامه ٖلى الاصاعة الٗلُا بد٨م ٖمله وزبرجه •

 .الاصاعة الٗامت والهىاُٖت ؤقهغ ما ٦خب ٌٗض ٦خابه •

ًسخل٠ ٞاًى٫ ًٖ جاًلىع بإن ألاو٫ ع٦ؼ ٖلى مؿخىي الاصاعة، لظا ؾعى لىي٘ مباصت ٖاإلاُت اٖخ٣ض بإهه ًم٨ً  •

ألي مضًغ جُب٣ُها في حمُ٘ الٓغوٝ واإلاىٓماث، بِىما ع٦ؼ جاًلىع ٖلى مؿخىي الىعقت والخِ ألاو٫ مً 

 .اإلاضعاء

 .ىع ٖلى الضعاؾت اإلاُضاهُت ، بِىما اٖخمض ٞاًى٫ ٖلى زبرجه ٦مضًغ٦ظل٪ اٖخمض جاًل •

اث •  : ٢ام ٞاًى٫ بخ٣ؿُم ؤوكُت اإلاىٓمت بلى ؾذ مجمٖى

 .)ٞىُت )جهيُ٘ وبهخاج1.

ت 2.  .)وقغاء )بُ٘ججاٍع

 .)عؤؽ اإلاا٫ واؾخسضام ألامىا٫ )جإمحنمالُت 3.

 .)خماًت وؤمان ) خماًت اإلامخل٩اث وألاشخام4.

 .)٣ضًغ الخ٩ال٠ُ وألاعباحمداؾبُت )ج5.

ت ) جسُُِ، جىُٓم، بُٖاء ألاوامغ، جيؿ٤ُ، ع٢ابت6.  .)بصاٍع

•  
ً
 ٖاإلاُا

َ
 : ٦ما ا٢ترح ؤعبٗت ٖكغ مبضؤ
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 نو. ج٣ؿُم الٗمل والخش1.

 .واإلاؿاولُت الؿلُت ج٩اٞا.2

 .الٗاملحن ٢بل مً والالتزام الاهًبا3ٍ.

 .ألامغ وخضة4.

 .)الاججاٍ هٟـ في لخهب اإلاىٓمت في الجهىص ٧ل جيؿ٤ُ) الخىحُه وخضة5.

 .الٗامت للمهلخت الصخهُت اإلاهلخت زًٕى6.

.7ٌ  .ٖاص٫ بك٩ل الٗاملحن حٍٗى

ت8.  .اإلاغ٦ٍؼ

 .الغثاس ي/  الهغمي الدؿلؿل9.

 .اإلاىاؾبت ألاما٦ً في وألاٞغاص اإلاٗضاث وي٘:  الىٓام10.

 .والل٠ُ الٗضالت ًٖ هاججت:  اإلاؿاواة11.

ُٟي الاؾخ٣غاع12.  .ٖمله ؤصاء ٦ُُٟت ًخٗلم ل٩ي ٧افي لى٢ذ الٗامل اجًدخ:  الْى

 .اإلاباصعة13.

ت الغوح14.  .الٗاملحن بحن والاوسجام الخىاٚم:  اإلاٗىٍى

اث٠ جخًمً ٖملُت ؤجها ٖلى لإلصاعة هٓغ مً ؤو٫  بإهه ٞاًى٫  َجري  ٌٗخبر لظا •  ًاصحها ؤن ًجب مدضصة ْو

اث٠ اعبٗت وا٢ترح اإلاضًغ، ت ْو  .بصاٍع

ت ج -  (1864-1920) ُٞبر إلاا٦ـ حرو٢غاَُتالب الىٍٓغ

، و٢ض ٧ان ًغي • 
ً
 وا٢خهاصًا

ً
 بالخٗٝغ ٖلى آلُت ج٣ضم اإلاجخمٗاث ج٣ىُا

ً
ى ٖالم احخمإ ؤإلااوي، و٢ض ٧ان مهخما َو

 
ً
ش البكغي ٌؿحر بك٩ل زُي ج٣ضمي هدى ال٣ٗالهُت الخ٨ىىلىحُت التي جلٗب ٞيها البحرو٢غاَُت صوعا بإن الخاٍع

 
ً
 .مهما

 .مُحز بحن الؿلُت وال٣ىةٖمض بلى الخ •
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اث٠ ال٣ُاصًت بلى زالر مغاخل • الث قاٚلي الْى  :ٖمض بلى ج٣ؿُم مغاخل جُىع اإلاجخمٗاث خؿب مَا

 :مغخلت الؿلُت الخ٣لُضًت1.

ُت خ٨مها  جمثل َظٍ اإلاغخلت اإلاجخمٗاث البضاثُت والتي ًهل للؿلُت ٞيها الٟئاث الخ٣لُضًت التي حؿخمض قٖغ

٩ىن ؤصاء الاصاعة ٚحر ٠٦ء وبضاجيوبصاعتها مً الجاٍ وال  .يؿب والىعازت ٍو

  : مغخلت الؿلُت ال٩اعػماجُت2.

جبرػ ٢ُاصاث ٞغصًت جخمخ٘ بسهاثو شخهُت حـظابت ونٟاث ٢ُاصًت زانت جى٣اص لها الجمـاَحر )لِـ ألؾباب 

ً ٖلى خكض الجهىص هدى الاَضاٝ مما ًاصي لىحىص  ( ججٗلهم ٢اصٍع
ً
 وبعجابا

ً
ُت بل جإزغا بصاعة حُضة ،  مىيٖى

 .م٘ ٖضم وحىص ماؾؿُت

  :مغخلت الؿلُت ال٣اهىهُت3.

الث والكغوٍ اإلادضصة في ال٣ىاهحن.  غ ٞيهم اإلاَا ت في َظٍ اإلاغخلت ؤشخام ممً جخٞى اث٠ الاصاٍع ٌكٛل الْى

 1وجمخاػ الاصاعة بال٨ٟاءة والاهجاػ والض٢ت في الٗمل.

 اَخم ُٞبر بضعاؾت الاصاعة الخ٩ىمُت ٖلى مؿخىي ال• 
ً
 مثالُا

ً
ضو٫، و٢ض اٖخبر الىمِ البحرو٢غاَي همُا

 لىا٢٘ بصاعي مىحىص في صولت ما
ً
غا ، ٞالبحرو٢غاَُت لم ج٨ً جهٍى

ً
 .اٞترايُا

ٞالبحرو٢غاَُت هٕى لخهمُم اإلاىٓماث ٌؿدىض بلى الخسهو وج٣ؿُم الٗمل، وحؿلؿل مدضص للؿلُت، 

 .جغ٢ُتهمو٢ىاٖض وبحغاءاث واضخت، ومٗاًحر ناعمت الزخُاع ألاٞغاص و 

، ألن البحرو٢غاَُت جد٤٣ الض٢ت  •
ً
 ٧لما ٧ان الاهخاج ٖالُا

ً
غي ُٞبر بإهه ٧لما ٧ان الخىُٓم الاصاعي بحرو٢غاَُا ٍو

٣الوي ت، ٞهي هٓام ٠٦ء ٖو ت والىيىح، والاؾخمغاٍع  .والؿٖغ

ت البحرو٢غاَُت إلاا٦ـ ُٞبر  :زهاثو الىٍٓغ

 .ج٣ؿُم الٗمل والخسهو1.

 .زٍُى الؿلُتالدؿلؿل الغثاس ي، وويىح 2.

ٟىن ٌُٗىىن وال ًيخسبىن 3.  .الجضاعة في الخُٗحن، ٞاإلاْى

                                                           
1 Jean Luc BOURDAGES, Le Développement Durable, Edition Bibliothèque du parlement, CANADA, Juillet 1997 ,p54-56. 
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ا، مما ٌٗني وحىص ٢ىاٖض وحٗلُماث مدضصة لؿحر الٗمل4. ٠ ال ًمل٪ الىخضة التي ًضًَغ  .اإلاْى

 .الخىز٤ُ وجىُٓم السجالث5.

 ٞاالصاعي ًسً٘ ل٣ىاهحن ويىابِ وع٢ابت قض6.
ً
 وزاعحُا

ً
 .ًضةالغؾمُت في ٖال٢اث الٗمل صازلُا

اصلت.7. ٟىن ٌٗملىن م٣ابل ؤحىع زابخت ٖو  1اإلاْى

 : ج٣ُُم اإلاضعؾت الخ٣لُضًت •

 :ؤَم بؾهاماتها -

 .ؤبغػث ؤَمُت الاصاعة في ج٣ضم اإلاجخمٗاث وجُىعَا1.

 .الخإ٦ُض ٖلى اٖخباع الاصاعة ٖلم ٧الٗلىم ألازغي .2

 .اٖخباع الاصاعة مهىت، لها ؤنى٫ وؤؾـ و٢ىاٖض.3 

تجدضًض ٖىانغ الٗم4.  .لُت الاصاٍع

بهم5. اث٠ واإلاهام، وؤ٦ضث ٖلى ؤَمُت ازخُاع الٗاملحن وجضٍع  .باصعث بضعاؾت الْى

 لألصاء6.
ً
ٌ الٗاملحن جبٗا  .ؤبغػث ؤَمُت حٍٗى

 مؿخمضة مً اإلاضعؾت الخ٣لُضًت7.
ً
 .ال٨ثحر مً ؤؾالُب الاصاعة خالُا

 : ؤَم الاهخ٣اصاث للمضعؾت ال٨الؾ٨ُُت•

 .ي مً الٗمل وبَما٫ الجىاهب الىٟؿُت والاحخماُٖتالتر٦حز ٖلى الجاهب الٟن1.

 .التر٦حز ٖلى الخاٞؼ اإلااصي وبَما٫ خاحاث وصواٞ٘ الاوؿان ألازغي 2.

اإلاضعؾت الخ٣لُضًت وكإث لخالءم َبُٗت الخُاة والٓغوٝ التي حٗمل ٞيها اإلاىٓماث في جل٪ الٟترة، ٞاإلاىٓماث 3.

لظا مً الٓلم الخ٨م ٖليها مً اإلاىٓىع الخالي ألن اإلاىٓماث ٧اهذ طاث ؤٖما٫ بؿُُت وحٗمل في بِئت مؿخ٣غة، 

ت وبمىاٞؿت قضًضة  .آلان حٗمل في ْغوٝ بُئُت م٣ٗضة ومًُغبت ومخىٖى

 

                                                           
1 Ludovic Schneider, 100 questions pour comprendre et agir-Le développement durable territorial-, Afnor édition, France 2010,p68. 
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:
ً
 : اإلاضعؾت الؿلى٦ُت زاهُا

 .حاءث َظٍ اإلاضعؾت ٦غص ٞٗل ٖلى ؤ٩ٞاع اإلاضعؾت الخ٣لُضًت ل٣هىعَا في ٖضم الاَخمام بالٗىهغ الاوؿاوي •

 .٩ٞاع اإلاضعؾت الخ٣لُضًت في الىا٢٘ الٗملي عجؼث ًٖ جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة والاوسجام في بِئت الٗملٖىض جُب٤ُ ؤ •

 .لظا اؾخمغث اإلاكا٧ل التي جىاحه اإلاضعاء لٗضم جهٝغ الٗاملحن في ٦ثحر مً ألاخُان ٦ما َى مخى٢٘• 

 .الخٗاون َى ألاؾاؽ لخد٤ُ٣ الىجاح للٟغص واإلاىٓمت.2  

 .ٗلىماث ؤمغ يغوعي ومؿخمغ بحن ألاٞغاص في اإلاىٓمتلظا ٞاالجها٫ وجباص٫ اإلا3.

 .جخ٩ىن اإلاىٓمت مً ؤوكُت وؤٞغاص ٖاملحن، لظا ًجب الاَخمام ب٩ليهما لخد٤ُ٣ الخىاػن 4.

 .ًيؿب بلُه مٟهىم ٢بى٫ الؿلُت، ٦ما ابغػ ؤَمُت الخىُٓم ٚحر الغؾمي5.

 1.(ملحناٖخبر ؤن ؤصواع اإلاضًغ الغثِؿُت )حؿهُل الاجهاالث، جدٟحز الٗا6.

حن الـٗـملي  وؿاهُت ال٨ثُـغ مً ألاههـاع ٖلـىمضزل الٗلىم الؿلى٦ُت : اؾخ٣ُبذ خغ٦ت الٗال٢اث الا2 . - اإلاـؿخٍى

باالَخمام بالٟغص وخاحاجه  ان(، وجؼاًضث ألانىاث التي جىاصيوألا٦ـاصًـمي )ٖلماء الىٟـ، الاحخمإ، الاوؿ

 .وصواٞٗه مً حهت، وبجماٖاث الٗمل مً حهت ؤزغي 

هخج لضي البٌٗ ٞهم زاَئ إلاباصئها، لظا اعجبُذ بمٟهىم مٗاملت الٗامل بك٩ل خؿً، ومداولت الخد٨م  •

 .بالٗامل والؿُُغة ٖلُه

لظا ْهغ اإلاضزل الؿلى٧ي : الظي ع٦ؼ ٖلى صعاؾت الٟغص والجماٖت في اإلاىٓمت باؾخسضام اإلاىهجُت الٗلمُت ٦ما  •

 .في ألابدار والضعاؾاث

 : إلاضزل ٖلى ما ًليع٦ؼ ؤجبإ َظا ا •

 .الاوؿان ؤ٦ثر ح٣ُٗضا مً ٧ىهه ٧اثً ا٢خهاصي ؤو ٧اثً احخماعي1.

 صعاؾت َبُٗت الٗمل الظي ٣ًىم به الٟغص، وبلى ؤي مضي ًلبي خاحت الٟغص بلى اؾخٛال2٫.

 .)بم٩اهاجه و٢ضعاجه ومهاعاجه )ٞهم الٗىامل وألاؾباب التي جضٞ٘ الٟغص للٗمل

                                                           
 2.نبخي الٗخیبي ،جُىع ال٨ٟغ و ألاوكُت الاصاعیت مغح٘ ؾاب٤ الظ٦غ م  1
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اث اإلاضزل الؿلى •   :٧يؤَم هٍٓغ

ت جغ خُث قغخها في ٦خابه )الجاهب الاوؿاوي في اإلاىٓمت x,y))هٍٓغ ٞاٖخبر ؤن َىا٥ ( 1960،لضوحالؽ ما٦ٍغ

 .ٞلؿٟخحن خى٫ َبُٗت الاوؿان

اث الخ٣لُضًت جبيذ الىٓغة • ًها َى واٖخبر ؤن اإلاضًغ ال ًم٨ً ؤن ًىجح بال X اٖخبر صوحالؽ بإن الىٍٓغ و٢ض ٞع

 .ؤهاؽ طوي بم٩اهُاث و٢ضعاث، مبضٖىن، ٢اصعون ٖلى جدمل اإلاؿاولُتم Üبطا هٓغ للٗاملحن مٗه ٖلى ؤ

ض مً الضعاؾاث وألابدار في َظا اإلاجا٫•  خدذ اإلاجا٫ للمٍؼ ً، ٞو  لضي اإلاىٍٓغ
ً
 واؾٗا

ً
خه ٢بىال  1.هالذ هٍٓغ

ت 01الجضو٫ ع٢م  تX: م٣اعهت بحن هٍٓغ  Y وهٍٓغ

Y اٞتراياث ٞلؿٟت خى٫ َبُٗت الاوؿان Xاٞتراياث ٞلؿٟت  َبُٗت الاوؿان خى٫   

 .ؾلبي بُبُٗخه وال ًدب الٗمل •

 .بخدمل اإلاؿاولُت بال ًٚغ٦ؿى٫  •

٣اص • ًُ  .ًًٟل ؤن 

 .ٌٗخبر ال٣ٗاب وؾُلت اؾاؾُت للخٟؼ •

ت •  .الغ٢ابت الكضًضة يغوٍع

 حٗخبر الخىاٞؼ اإلااصًت ؤَم الخىاٞؼ للٗمل •

 
ً
بدث الٟغص ًٖ الامان/الًمان ؤوال  .ٍو

بت في الٗمل • بظ٫ حهضٍ الجؿمي وحىص الٚغ  ٍو

 .وال٣ٗلي لظل٪

 .ًبدث ًٖ اإلاؿاولُت ولِـ ٣ِٞ ٢بىلها •

 .ًماعؽ الخىحُه والغ٢ابت الظاجُت •

ت •  .ٌٗمل إلقبإ خاحاث ماصًت ومٗىٍى

ً ٢ضعاث ابضاُٖت في الٗمل •  .لضي ال٨ثحًر

ؿعى  • ا٢اجه َو ٠ُ ام٩اهاجه َو ٌؿعى الاوؿان لخْى

 .للخدٟحز اإلاٗىىي والخ٣ضًغ

 Bérengère CHARNAY, POUR UNE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU SUR UN: اإلاهضع

TERRITOIRE DE MONTAGNE, LE CAS DU BASSIN VERSANT DU GIFFRE(HAUTE-SAVOIE) p 97 

اث  : ٖلى ع٦ؼث:  الضاُٞٗت هٍٓغ

 .حاثالخا َظٍ جلبي ؤن ًم٨ً التي الٗمل وحىاهب وصواٞٗهم الٗاملحن الاٞغاص خاحاث •

اث -  : ٖلى ع٦ؼث:  ال٣ُاصة هٍٓغ

 .الىاجح ال٣اثض زهاثو1.

                                                           
1 Bérengère CHARNAY, POUR UNE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU SUR UN TERRITOIRE DE MONTAGNE, LE CAS DU 

BASSIN VERSANT DU GIFFRE(HAUTE-SAVOIE),Thèse de Doctorat Géographie présentée à l’Université de   Savoie (E.D. SISEO), France, 

2010 p89-92 
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 .ال٣ُاصة ؤؾالُب2.

اث3.    .ال٣ُاصة هٍٓغ

 :الؿلى٦ُتج٣ُُم اإلاضعؾت 

 .ع٦ؼث ٖلى الاٞغاص وخاحاتهم وصواٞٗهم ٨ٞملذ ما ؤَملخه اإلاضعؾت الخ٣لُضًت      1.

ُت وؤهماٍ      2. حر عؾمُتاٖخبرث اإلاىٓمت هٓام احخماعي ًًم ؤهٓمت ٖٞغ  .اجها٫ وؾلُاث عؾمُت ٚو

ٗؼي لألٞغاص ومكاع٦تهم في ؤٖما٫ الجماٖت       3. ٌُ  .جد٤ُ٣ ؤي هجاح مً ٢ِبل اإلاضًغ 

غ الٟهم والخُب٤ُ للٗملُاث الخىُٓمُت مثل الضاُٞٗت، ال٣ُاصة، الاجهاالث       4.  .ؾاٖضث ٖلى جٍُى

 : ؤَم الاهخ٣اصاث •

 الٗملي ؤو ا ٧ان ًهٗب جُب٣ُها في الىا٢٘ تهنٗبت وم٣ٗضة في اؾخيخاحااؾخسضام مٟاَُم ومهُلخاث        1.

 
ً
 زاَئا

ُ
 .٢ض جُب٤ جُب٣ُا

ٌ َىال٪ جىا٢ًاث في بٌٗ الا٩ٞاع اإلا٣ضمت مً ٖلماء مً ٖلىم ؾلى        2. ٦ُت مسخلٟت، مما ؾاٖض بٞغ

 .مً ٢ِبل اإلاضعاء بًٗها

ت.اَخمذ باإلوؿان وؤٟٚلذ حىاهب مهمت في الٗملُ         3.  1ت الاصاٍع

 : مضعؾت ٖلىم نى٘ ال٣غاعاث واإلاٗلىماث )اإلاضعؾت ال٨مُت/ ٖلم الاصاعة/ بدىر الٗملُاث
ً
 :)زالثا

ايُاث والاخهاء ٦إصاة مؿاٖضة في خل مك٨الث •  اَخمذ بهى٘ ال٣غاعاث، وهٓم اإلاٗلىماث، والٍغ

 .الاهخاج والٗملُاث، لظا ٣ٞض ع٦ؼث ٖلى خل اإلاك٨الث الٟىُت ولِـ الؿلى٦ُت

جُىعث في ٞترة الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، ٖىضما اؾخسضمذ ألاؾالُب ال٨مُت في صعاؾت وخل اإلاك٨الث • 

ت مً ه٣ل وجىػَ٘ وص٢ت بنابت ألاَضاٝ  .الٗؿ٨ٍغ

ى ٖالم في ٖلىم الاحخمإ والؿُاؾت، خُث اٖخبر ؤلاصاعة ٖباعة ًٖ نى٘  ؤقهغ عواصَا َحربغث ؾاًمىن َو

 .)ٞٗالُت ال٣غاع ومضي هجاخه٢غاعاث )٦ُُٟت نى٘ ال٣غاع/ 

                                                           
 .اعیت مغح٘ ؾاب٤ الظ٦غ م نبخي الٗخیبي ،جُىع ال٨ٟغ و ألاوكُت الاص 1
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حر مخ٨غعة • ت ل٨نها جى٣ؿم لغوجُيُت بؿُُت ومخ٨غعة، ول٣غاعاث ٚحر عوجُيُت م٣ٗضة ٚو  .ال٣غاعاث اإلاخسظة مخىٖى

ايُت )ال٨مُت( والاخهاثُت، وبدىر  وألن ؤٚلب ال٣غاعاث مً الىٕى الثاوي ُٞجب اؾخسضام الىماطج الٍغ

 1ل ل٣غاعاث ناثبت.الٗملُاث، واإلادا٧اة الخاؾىبُت للخىن

 : ج٣ُُم اإلاضعؾت ال٨مُت •

٢ضمذ الٗضًض مً الاؾالُب وألاصواث الهامت التي حؿاٖض ناوعي ال٣غاع في مجاالث ٖضة ٖلى نى٘ ٢غاعاث 1.

ناثبت. )مً َظٍ ألاؾالُب البرمجت الخُُت/ الخدلُل الكب٩ي /اإلادا٧اة(وهي حؿخسضم في مجا٫ الاهخاج 

صة، اإلاىاػهت. ؤما في مجا٫ بصاعة ٖملُاث الخضماث ٞدؿخسضم في اإلاهاٝع لجضولت الاهخاج، جدؿحن الجى 

غ، اإلاىاػهت ت، بغامج الخٍُى  .واإلاؿدكُٟاث والخإمحن لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ت، لظا ٞاإلاٗلىماث هي ٖىهغ خُىي في اإلاىٓمت،   2. ويٗذ ألاؾاؽ الؾخسضام اإلاٗلىماث في اإلاىٓماث الاصاٍع

 2ث اإلاٗلىماث ٣ٞض ػاصث ٞٗالُت و٦ٟاءة نى٘ ال٣غاع.وهدُجت لخُىع هٓم وج٣ىُا

 : ؤَم الاهخ٣اصاث •

 ع٦ؼث ٖلى اإلاك٨الث الٟىُت ولِؿذ الؿلى٦ُت، لظا ٞهي لم ج٣ضم اَاعا مخ٩امال لٟهم الاصاعة ،   1.

 .٦ما هي اإلاضعؾت الؿلى٦ُت

ت. ل٨نها ل   2. غث ؤصواث َامت حؿاٖض اإلاضًغ ألصاء صوعٍ في الٗملُت الاصاٍع م تهخم باألٞغاص ولم جإزظ في ٞو

 .الخؿبان خاحاتهم واهُباٖاتهم مً ؤحل اٖخماص مضزل ٦مي مىاؾب

:
ً
 (1960-1970مضزل بصاعة الىٓم) عابٗا

 ًخ٩ىن مً ؤحؼاء مترابُت  •
ً
 احخماُٖا

ً
ؤو٫ مً هٓغ للمىٓمت ٦ىٓام َى بغهاعص الظي اٖخبر اإلاىٓمت هٓاما

 .ومخىاؾ٣ت

زظ مً الٗلى  •
ُ
م الخُب٣ُُت، ٞالىٓام َى ال٩ل اإلاىٓم الظي ًخ٩ىن مً ؤحؼاء طاث ٖال٢اث مٟهىم الىٓام ؤ

 
ً
 مىخضا

ً
 ٧لُا

ً
ها وهدُجت جٟاٖلها جغ٦ُبا  .جٟاٖلُت مخباصلت، حك٩ل في مجمٖى

 لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىت •
ً
 مهمما

ً
 مٟخىخا

ً
 احخماُٖا

ً
 .ومضعؾت الىٓم اٖخبرث اإلاىٓمت هٓاما

                                                           
تقإع ػ٦غیاء ٚىیم جاهیـ ؾاب٣ا ،1،  84مدمض ٞغیض الصخً ،مباصت الاصاعة ،ٍ 1  84م 1999، 2000،مهغ ،،  ؤلاؾ٨ىضٍع

 .8هٟـ اإلاغح٘ م   2
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 : ٌكمل الىٓام اإلاٟخىح الٗىانغ الخالُت •

 .اإلاضزالث1.

ل2.  .ٖملُاث الخدٍى

 .اإلاسغحاث3.

 .الخٛظًت الغاحٗت4.

 1البِئت الخاعحُت والضازلُت.5.

هم اإلاىٓمت وبصاع  بخ٣ُُم*  للمضعاء لخدلُل ٞو
ً
ا  ٨ٍٞغ

ً
 : ا بك٩ل ؤًٞل مً زال٫تهمضعؾت الىٓم : ٢ضمذ بَاعا

خ٩ىن مً ؤهٓمت  احخماعياإلاىٓمت هٓام  اٖخباع 1. ُت مترابُت، ًضٞ٘ ٌٗمل ٧ىخضة واخضة، ٍو  ٧ل مضًغٖٞغ

 .للىٓغ بلى وخضجه وصوعٍ يمً بَاع الىٓام ال٨لي، مما ًد٤٣ جيؿ٤ُ ؤًٞل في اإلاىٓمت

 .الخٛحراث التي ٢ض جدضر بجؼء مً اإلاىٓمت ؾخازغ في ب٣ُت الاحؼاء، لظا ًجب مغاٖاة ٧ل حىاهب اإلاىٓمت2.

، ؤ٦بر ب٨ثحر  ًخًمً مىٓىع الىٓم مٟهىم الخضائب )الخٗاون( هدُجت جإزحر .3
ً
الخٟاٖل بحن ألاحؼاء وهي حٗمل مٗا

ؿاٖض ألاحؼاء ألازغي مما ًهب في ألاصاء ال٨لي  مً جإزحر ألاحؼاء مىٗؼلت/ مىٟغصة.)٧ل منها ًاصي صوعٍ َو

 .للمىٓمت (لظل٪ عبُذ ألاحؼاء ببًٗها البٌٗ

 .)ىجاحجخٟاٖل اإلاىٓمت م٘ البِئت الخاعحُت )عنض َظٍ البِئت وحصخُهها إلصاعتها ب4.

لُت بضًلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ وخضاتهم وؤَضاٝ مىٓماتهم5. ملُاث جدٍى  .جيبه اإلاضًغ الى وحىص مضزالث ٖو

 : الاهخ٣اصاث

ت جهلح للى٣اف ؤ٦ثر مً جغحمتها للىا٢٘ الٗملي، خُث ال جخٗغى لٗملُاث  مجغصة ولِؿذ ٖملُت، جىٓحًر

 
ً
 .ٞٗلُت ٦هى٘ ال٣غاعاث مثال

 : اإلاضعؾت اإلاى٢ُٟت )
ً
 .)ختى آلان1970زامؿا

ت الىٓم : ٞاإلاىٓمت هٓام مٟخىح له خضوص جٟهله ًٖ بُئخه ألاوؾ٘  .حٗخبر امخضاص لىٍٓغ

                                                           
 .م 1998.مهغ  ال٣اَغةصاعي .ؤلا  .مغ٦ؼ وایض ؾحر ٚیـ لالؾدكاعاث والخُىیغ الثاهُتو ؤلاصاعة .الُبٗت  الخىُٓمؾٗیض یـ ٖامغ .ال٨ٟغ اإلاٗانغ في  1

20 -2 
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 .ٞهي حؿعى لٟهم الٗال٢اث الخٟاٖلُت بحن ؤحؼاء اإلاىٓمت، وبحن اإلاىٓمت ٩٦ل وبِئتها الخاعحُت

، لظا ٞهي ج٣ترح هماطج حؿعى لٟهم ٦ُُٟت ٖمل اإلاىٓمت وبصاعتها في ْل ْغوٝ مخٛحرة وفي ٧ل خالت ٖلى خضة •

 .لخهمُم وبصاعة اإلاىٓماث التي ج٩ىن ؤ٦ثر مالثمت إلاىا٠٢ وخاالث مُٗىت

 .ج٣غ بإَمُت ٧ل ما حاءث به اإلاضاعؽ الؿاب٣ت مً ؤ٩ٞاع ومباصت •

ت ؤو اؾلىب اصاعي مدضص ًم٨ً حٗمُمه ل٩ل اإلاىٓماث والٓغوٝ وألاػمىت ًجب حصخُو ٧ل • ال ًىحض هٍٓغ

 .ىب اإلاىاؾب لهاخالت الزخُاع ألاؾل

 .العمىمي الدسيير في الخىظيميت الثاوي: املؤشراث الفرع 

 اإلاضًغ ٨ًً لم ٞةطا وللؿلُاث، للمؿاولُاث واضح جدضًض بلى الاٞخ٣اع َى الدؿُحر لخىُٓم اإلاٗى٢اث ؤو٫ 

 ؾلُخه مً حؼءا ًٟىى ٠ُ٦ ؾُٗٝغ ؤهه جهىع  اإلاى٣ُي ٚحر ٞمً مؿاولُخه، و ؾلُخه خضوص هي ما ٌٗٝغ

 :واإلاؿاولُاث للؿلُاث الىاضح الخدضًض مً البض اإلاى٠٢ َظا لخصخُذ و خضوصَا، ٌٗٝغ ال هأله

-1ٌ ٌ: الخٍٟى  ًجٗله آزغ لصخو مٗحن ٖمل ؤصاء ًى٧ل خُث اإلاضًغ به ٣ًىم الظي الٗمل َى الخٍٟى

ٌ لظل٪، الالػمت الؿلُت ٌُُٗه و مؿاوال  ٠٢ًخى  ؤن ًم٨ً الك٩ل طاš هي و شخهحن، بحن ٖال٢ت ٞالخٍٟى

اث مً مؿخىي  ؤو ه٣ُت ؤي في مضاَا ٌ ٩ًىن  ل٩ي ول٨ً الخىُٓم مؿخٍى  الجهىص جبظ٫ وؤن البض ٞٗاال الخٍٟى

ٌ هدى صاثما اث بلى الؿلُت جٍٟى اث ؤي الدكُٛل مؿخٍى  .الٗمل بإصاء ٞٗال ج٣ىم التي اإلاؿخٍى

 حُٗيهم ؤن صون  ،مُٗىت بإٖما٫ ألاٞغاص ٩ًل٠ ؤن َى الخىُٓم ٞكل بلى جاصي التي ألاؾباب ؤَم مً بن

ما٫، جل٪ ألصاء الالػمت الؿلُت  الؿُُغة لهم جد٤٣ التي الؿلُت لضي ًخىاٞغ الظي َى الىاجح والخىُٓم ألٖا

 الىٟس ي الغيا اػصاص ٧لما لىٟؿه باجساطَا الصخو ٣ًىم التي ال٣غاعاث ٖضص اػصاص ٩ٞلما ؤٖمالهم ٖلى ال٩املت

 .ال٣غاعاث جل٪ جىُٟظ مً ٌؿخمضٍ الظي

تالالم2- ت ًسو ُٞما ؤما: غ٦ٍؼ  حؿائ٫  ؤو ق٪ مدل لِؿذ بليها الخاحت ؤن بلى ؤلاقاعة ًجب الالمغ٦ٍؼ

اع الٗامت الخُِ جخىخض لم ٞةطا خخمُت، بليها ٞالخاحت  الكاملت الغ٢ابت وؤصواث الٗام الخىُٓمي وؤلَا

ت َُئت بىاؾُت لى الغثِـ ٣ًىصَا مغ٦ٍؼ  وخضاث مً ضةوخ ٧ل ٞان الٗمىمُت، وؤلاصاعاث للماؾؿاث ألٖا

٤ في الؿحر بلى ؾخمُل اإلاكغوٕ ظا ٩٦ل اإلاكغوٕ ٖلى طل٪ جإزحر ًٖ الىٓغ بهٝغ مسخل٠ ٍَغ  ًاصي َو

 الٟىض ى. بلى بالخبُٗت
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 11.الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث ج٨ٟ٪ وعاثه ومً اإلاكغوٕ ج٨ٟ٪

ت ٞٗالُت مباصت -  : الالمغ٦ٍؼ

تالالمغ  ٞٗالُت في حؿاٖض مسخلٟت وؤؾالُب مباصت َىا٥  :ًلي ُٞما بحمالها ًم٨ً ٦ٍؼ

ت بحن الخىاػن  * ت الالمغ٦ٍؼ  .واإلاغ٦ٍؼ

٤ ًٖ ؾىاء الغ٢ابت ؤؾالُب بخ٩ام *  .الغبذ مغا٦ؼ ؤو الخ٩لٟت مغا٦ؼ ٍَغ

 .الغثِؿُت الهامت الؿلُاث جدضًض *

 .اإلاالثم الخىُٓمي اله٩ُل جىاٞغ *

ً و٢ضعة مهاعاث جىمُت *  2.اإلاضًٍغ

ُت3 -  ما ٖامت بهىعة ًدضص ٦ما الخىُٓم، في الغثِؿُت اإلاغا٦ؼ الخىُٓمي اله٩ُل ضصًد: الخىُٓمي اله٩ُل زٍغ

ُٟت ًمثل مغ٦ؼ ٧ل ؤن بما و اإلاغا٦ؼ، جل٪ بحن الٗال٢اث هي  طل٪ قاٚل َى مٗحن شخو بلى مؿىضة مُٗىت ْو

ُٟت اؾم ٞان اإلاغ٦ؼ، ُٟت، جخًمىه الظي الٗمل َبُٗت ٨ٌٗـ ؤن ًجب اإلاغ٦ؼ ؤو الْى  اؾم ؤن ٦ما الْى

ُٟتا ُٟت، جل٪ ومؿاولُاث ؾلُاث مضي ٦بحر خض بلى ٨ٌٗؿان الخىُٓمي اله٩ُل في مى٢ٗها و لْى  ؤي الْى

 الىُْٟت. جل٪ قاٚل ازخهاناث

 أهىاع الخدماث العمىميت الرابع: املطلب

 :ًلي ما في بليها ؾيخُغ١  بهجاخه في حؿاَم ؤؾاؾُت ٖىامل و نٗىباث الٗمىمي للدؿُحر     

 الٗمىمي الدؿُحر جىاحه التي باثالهٗى  ألاو٫: الٟٕغ

غ في لُازغ الٗمىمُت اإلاىٓماث بِئت ح٣ُٗض بن  ٦مُٗاع الؿى١  جىاحض ٖضم ٌؿبب الٗمىمي، الدؿُحر جٍُى

 ألاصاء مً ٧ل جد٤ُ٣ مضي الغبذ مُٗاع ُٞه ًٓهغ الظي الخام لل٣ُإ باليؿبت الخا٫ َى ٦ما للًبِ

  .والٟٗالُت

 ؤلاهخاحُت ألاَضاٝ بخدضًض ألاؾٗاع هٓام حٗىى ؤن الضولت ٖلى بغيًي الٗمىمُت للمىٓماث باليؿبت ؤما

 التي اإلاخٛحراث م٘ مؿخمغ جإ٢لم بلى ألاَضاٝ َظٍ ججؿُض ًاصي ؤن بكٍغ ٖمىمُت، مىٓمت ب٩ل الخانت

                                                           
1
غ  ً الضوعة اإلاخدضة ألامم ج٣ٍغ ل/هِؿان4 – 8 هحروبي، الٗكٍغ ما٫ حضو٫  م7ً البىض2005 ؤبٍغ  .اإلاا٢ذ ألٖا

2 chattab Nadia " économie, tic et bonne gouvernance en Algérie ", Disponible sur : 

www.dst.cerist.dz/: séminaires /communications , page consultée le 05/01/2015 
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 مً الٗمىمي ألاصاء مؿخىي  ٖلى الخ٨م في جإزحر لها الخٛحراث َظٍ ألن وال٣ىاهحن وال٣ُم اإلادُِ في جدهل

اَى و ٞحري "  الباخثان بخدضًضَا ٢ام والتي اإلاُلىب ألاصاء جد٤ُ٣ ٖضم بلى ؤصث التي الهٗىباث  في"  ٞحًر

 :ؤق٩ا٫ زمؿت

لؼمها مدضصة زاعحُت ؤَضاٝ الٗمىمُت اإلاىٓماث جبني1 –  ألامً:  مثال الٗام الهالح نىعة في ال٣اهىن  ٍو

ني،  الٟىض٢ت اؾتراجُجُت اهتهاج ٖمىمي ؿدكٟىإلا ًم٨ً ال لهظا بلخ... اإلاٗكُت، مؿخىي  الصخت، الخٗلُم، الَى

 .زام مؿدكٟى ًيخهجها ٦ما

ا في جإزظ ال الٗمىمُت ٞاإلاىٓماث اإلاا٫، عؤؽ مغصوصًت ُٚاب2 –  اإلاؿدثمغ اإلاا٫ لغؤؽ اإلاًاٞت ال٣ُمت اٖخباَع

٘ لخدلُل مُٗاعا  مكغوٕ اهجاػ: مثال. ؾالبت ؤعنضة طاث الٗمىمُت اإلاىٓماث مٗٓم هجض لظل٪ اإلاىجؼة، اإلاكاَع

٤ ًٖ بمى٫  اإلاؿدكٟى بىاء  .الؿى١  ؾٗغ ؤؾاؽ ٖلى ج٩لٟخه ًدضص وال الٗامت اإلاىاػهت ٍَغ

 الٓاَغة وجغؾُش الٗمىمُت الخضماث ؤوكُت جد٤ُ٣ في واللىاثذ ال٣ىاهحن بٟٗل اإلاىاٞؿت اوٗضام3 –

ت،  اؾخٟدا٫ لخاليوبا اإلادُِ، مُُٗاث م٘ الخإ٢لم ٖلى ٢اصعة ٚحر الٗمىمُت اإلاىٓماث حٗلذ مما الاخخ٩اٍع

 بلى مًُغة لِؿذ ٞهي الخضماث لبٌٗ مدخ٨غة الٗمىمُت اإلاىٓماث باٖخباع ؤلاصاعة البحرو٢غاَُت، ْاَغة

٤ ؾُاؾت اؾخسضام  .اإلاىاًَ ٖلى بل وؤلا٢ىإ، والدكاوع  الخىاع ٖلى اإلاغج٨ؼ الٗام الدؿٍى

 وبىاء الٗمىمي وألامً الىٟاًاث دؿُحرب البلضًت ج٣ىم: مثال الٗمىمُت، للمىٓماث اإلاى٧لت اإلاهام ججاوـ ٖضم4 -

 بلخ... وال٨ٗـ والخٗلُم والث٣اٞت البِئت وخماًت الخًغاء واإلاؿاخاث اإلايكأث

ها ال٣اهىن، لضولت خخمُت ٦ىدُجت الضولت لؿُاؾت الخام الٗمىمُت اإلاىٓماث زًٕى5 –  لل٣غاعاث بسًٖى

 اهخسابُت ٢ُمت لخد٤ُ٣ ٧ىع٢ت الٗمىمُت إلاىٓماثا حؿخٗمل ما ٦ثحرا الاهخسابُت اإلاىاؾباث في: مثال الؿُاؾُت،

 11.مًاٞت

 العمىمي الدسيير جحسين عمليت لىجاح املحددة املؤثراث: الثاوي الفرع

ٗالُت ٦ٟاءة مؿخىي  جدؿحن بن  ًدخم الٗمىمُت، وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث هجاح لًمان الٗمىمي ألاصاء ٞو

غاٝ مسخل٠ ٖلى الؿُُغة بالًغوعة  والٗىامل اإلاازغاث حك٩ل والتي الٗمىمي، ؿُحرالد في الٟاٖلت ألَا

 :ًلي ُٞما ؤؾاؾا اإلاازغاث َظٍ وجخمثل الٗمىمي، ألاصاء مؿخىي  ح٨ٗـ التي الٗمىمُت الخضمت لىجاٖت اإلادضصة

 ٩ًىن  ؤن ًجب الٗمىمُت ؤلاصاعة حؿُحر بَاع في ًىي٘ بغهامج ؤي بن: والؿُاؾُت ال٣اهىهُت ألاصواث جدضًض1 -

                                                           
1
 L. ZELLA, D. SMADHI, Gestion de l’eau dans les pays arabes, Laboratoire de Recherche en Hydraulique Souterraine et de Surface, 

Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, n°05, Juin 2006, p 25-26-27 
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 حاهب بلى ، وخلها مٗالجتها اإلاغاص اإلاكا٧ل ؤو اإلاك٩لت وؤبٗاص َبُٗت ٨ٌٗـ عؾمي صٖم وؤ بإمغ مضٖىما ًً 

خُلب. لها اإلادضصة والؿُاؾاث البرهامج لخىُٟظ مسىله ٢اهىهُت ؾلُاث ؤو ؾلُت  بمخال٥ ألامغ َظا ٍو

ٟحن ت مً واؾ٘ لخ٣ل الٗمىمُحن اإلاْى ُٟت ٧ل َبُٗت ح٨ٗـ التي والخبرة اإلاٗٞغ  زخهاعبا. خضي ٖلى ْو

ُت بيٟاء ؤحل مً ب٣اهىن  مضٖىما ٖاما َاما بغهامًج  ًدضص ؤن الؿُاس ي الىٓام ؤو الضولت ٖلى ًيبغي  الكٖغ

ٟحن وكاَاث وازخهاناث ٖلى  .الٗمىمُحن اإلاْى

 اإلاغاص ألاَضاٝ جدضًض الٗامت البحرو٢غاَُت واإلاىٓماث ألاحهؼة ٖلي ًجب: واإلاسُُاث ألاَضاٝ جدضًض2 -

 حاهب بلى ومدضصة واضخت ؤَضاٝ وحىص ٖضم وان للخىُٟظ، ٢ابلت مؿخ٣بلُت وزُِ امجبغ  ووي٘ بها ال٣ُام

ت ألاحهؼة في واضح زلل وحىص بالًغوعة ٌٗني اإلايكىصة، ألاَضاٝ لخىُٟظ الالػمت والخُِ البرامج ُٚاب  ؤلاصاٍع

٤ ًٖ بال جضاع٦ه ؤو جٟاصًه ًم٨ً وال الٗمىمُت  .للخسُُِ بغهامج و ألاَضاٝ جدضًض ٍَغ

 ًٖ ًم٨ً جىُٓمي ٩َُل وحىص يغوعة: الٗمىمُت وؤلاصاعاث للماؾؿاث والخىُٓمي ؤلاصاعي  اله٩ُل جدضًض3 -

٣ه  .الؿُاؾُت الىٓم ؤو للىٓام الٗامت ألاَضاٝ جدضًض ٍَغ

حر يغوعة: واإلااصًت اإلاالُت اإلاىاعص جدضًض4 -  للضولت، الٗامت الؿُاؾت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ٧اُٞت ماصًت مىاعص جٞى

غ  لخد٤ُ٣ عثِؿُت مخُلباث حٗخبر الكغاثُت، وال٣ضعة واإلاغاحٗت الٗامت باإلاحزاهُت الهلت طاث اإلاالُت اعصاإلاى  ٞخٞى

 اإلاالُت ؤلام٩اهُاث حجم ٖلى ٦بحر خض بلى ًخى٠٢ الٗمىمُت اإلاىٓماث وكاٍ ٞٗالُت وان الؿُاؾُت، ألاَضاٝ

حر ه٣و الن وكاَها، ؤوحه إلاؼاولت لها اإلاسههت واإلااصًت ل ٖلى ال٣ضعة واهسٟاى اإلاىاعص جٞى  الى٣ٟاث جمٍى

ٟحن اإلاخاخت الٗىاثض مؿخىي  ٖلى ؾلبُا ًازغ الٗامت ىان للمْى  زانت ؤصائهم ٦ٟاءة ٖلى وبالخالي الٗاملحن وألٖا

 .ٖامت الٗمىمُت اإلاىٓماث وؤصاء

ت اإلاىاعص جدضًض5 - حر يغوعة: البكٍغ ت مىاعص جٞى لت بكٍغ  احباتهابى  ال٣ُام ٖلى ال٣ضعة ولضحها ومضعبت مَا

ت ٞاإلاىاعص وحه، وؤخؿً ؤًٞل ٖلى ومهامها لت البكٍغ غ مثل طل٪ في مثلها اإلاَا  حؿاٖض اإلاالُت اإلاىاعص جٞى

غ ٖضم ٞان وبالخالي للضولت، الٗامت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى وحٗمل  والٟىُت اإلااصًت اإلاىاعص مً ألاهىإ َظٍ جٞى

ت  بلى ًظَب البٌٗ ؤن بل. للضولت الٗامت خُِال جىُٟظ مً وؿبُا ٌٗغ٢ل ؤو ًٟكل ٢ض طل٪ ٞةن والبكٍغ

 ما الٗامت الؿُاؾت ؤَضاٝ لىخضٍ ًد٤٣ ال ٢ض الخاحت ًٖ الؼاثضة ؤو ال٩اُٞت اإلاالُت اإلاىاعص وحىص بان ال٣ى٫ 

غ لم ت جخٞى لت ال٩ىاصع ؤلاصاٍع  مً ٞال٨ثحر اؾخسضام، ؤًٞل اإلاخاخت اإلاالُت اإلاىاعص اؾخسضم جدؿً التي اإلاَا

ا بؿبب لِـ الخسل٠ ٞجىة ج٤ًُِ مً جخم٨ً لم لثالثا الٗالم صو٫   بؿبب ول٨ً اإلاالُت اإلاىاعص بلى بٞخ٣اَع

ا ت اإلاىاعص بلى اٞخ٣اَع لت البكٍغ  للؿُاؾت اإلايكىصة ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ اإلااصًت اإلاىاعص جغقُض ٖلى وال٣اصعة اإلاَا

 .الٗامت
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ت ال٣ُاصة جدضًض6 -  وزُِ جىحهاث عؾم ٖلى ال٣اصعة ٣ُاصةال ٖامل وحىص بلى اإلااؾت الخاحت يغوعة: ؤلاصاٍع

 والخإ٦ُض. مم٨ىت نىعة ؤًٞل في الٗامت الؿُاؾت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ مً الٗمىمُت اإلاىٓماث جم٨ً واضخت ٖمل

ت ٖلى الٗالُت ال٣ضعة جمل٪ التي ال٨ٟاة ال٣ُاصة وحىص ؤَمُت ٖلى  وبم٩اهُت اš والخيبا البُئُت الخٛحراث مٗٞغ

 الٗمىمُت ؤلاصاعة في ٞال٣ُاصة البُئُت، اإلاخُلباث م٘ جيسجم والتي والدكُٛلُت الاؾتراجُجُت ال٣غاعاث اجساط

٘ مً البحرو٢غاَُت ألاحهؼة جم٨حن في وخُىي  خاؾم ٖامل ٗالُتها ٦ٟاءتها مؿخىي  ٞع  .ٞو

 مؿخىي  في اإلاٗالم واضخت بقغاٝ ؤؾالُب جضُٖم و بعؾاء ٖلى الٗمل خخمُت: ؤلاقغاٝ ؤؾالُب جدضًض7 -

٘ ٖلى الٗمل ب٣هض و٢غاَيالبحر الدؿلؿل ٗالُت ٦ٟاءة مؿخىي  ٞع  حٗخبر ٦ما. الٗمىمُت ؤلاصاعة مىٓماث ٞو

  ماؾت الخاحت
ً
اث في مالثم خماس ي مىار ؤو حى لخل٤ حضا  جد٤ُ٣ يمان ًم٨ً ختى الضهُا الخىُٓمُت اإلاؿخٍى

ٗالُت ٦ٟاءة صٖم في واإلاخمثلت لها، اإلاغؾىمت لألَضاٝ ؤلاقغاٝ ؤؾالُب  وحىص يغوعة و مىمُتالٗ اإلاىٓماث ٞو

اث ٖلى الضازلي لإلقغاٝ مخ٩امل هٓام  ؤهىإ ؤًٞل جدضًض ب٣هض والضهُا والىؾُى الٗلُا الخىُٓمُت اإلاؿخٍى

ت والٟىُت اإلااصًت اإلاىاعص جغقُض ْل في الٗامت للؿُاؾت اإلايكىصة ألاَضاٝ جد٤٣ التي والخُِ البرامج  والبكٍغ

 .اإلاخاخت

ت حٗمُم8 - ٗالُت ٦ٟاءة بن: ؿلُتال وجٟىٌٍ الالمغ٦ٍؼ  الىٓم مغوهت مضي ٖلى ًخى٠٢ الٗمىمُت اإلاىٓماث ٞو

ت ٢ًُت ججاٍ الؿُاؾُت ٌ الالمغ٦ٍؼ ت ٢ًُت جضُٖم بلى الؿُاؾُت الىٓم ٞلجىء الؿلُاث وجٍٟى  الالمغ٦ٍؼ

ت ٌ ؤلاصاٍع  بحن والخٗاون  الاوسجام مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر جد٤ُ٣ ب٣هض الجهىص وجيؿ٤ُ الؿلُاث وجٍٟى

ٗالُت ٦ٟاءة مً ألامغ وا٢٘ في ًضٖم الٗامتألاحهؼة    مثل في اهُتهبةم٩ا ًهبذ ٢ض التي الٗمىمُت اإلاىٓماث ٞو

 .الٗامت الؿُاؾت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخسضام جغقُض الخالت َظٍ

حن مبضؤ الخٗاون: ًجب الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ وجإمحن حاهب الخٗاون بحن ؤًٖاء اإلاىٓماث الٗمىمُت مً 9 – جَى

حهت وبُنهم وبحن اإلاخٗاملحن م٘ اإلاىٓماث الٗمىمُت مً حهت ؤزغي. ٦ما ؤن الخٗاون ًجب ؤن ًمخض ؤًًا 

حن. ٞالخٗاون  حن واإلاخسههحن وبحن حماٖاث اإلاهالح واإلاكٖغ لِكمل الٗال٢اث بحن اإلاغ٦ؼ والٟغوٕ وبحن ؤلاصاٍع

امال خاؾما في صٞ٘ ألاحهؼة البحرو٢غاَُت بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  في بَاع اإلاىٓماث الٗمىمُت ٌٗخبر ع٦ىا ؤؾاؾُا ٖو

 .الؿُاؾت الٗامت

ببغاػ صوع الٗال٢اث الٗامت: يغوعة الٗمل ٖلى ببغاػ وجإ٦ُض صوع الٗال٢اث الٗامت في جم٨حن مىٓماث 10 –

ؤلاصاعة الٗمىمُت مً ال٣ُام بىاحباتها ٖلي ؤ٦مل وحه. بن جم٨ً اإلاىٓماث الٗمىمُت مً بىاء والاؾخمغاع في 

اما في ج٣ُُم ٞٗالُت ؤحهؼة ؤلاصاعة ٖال٢اث  مخِىت م٘ ألاٞغاص اإلاؿخُٟضًً مً زضماتها ٌٗخبر ع٦ىا ؤؾاؾُا َو

بُٗت ٖال٢اتها م٘ اإلاىاَىحن  .الٗمىمُت التي ًخى٠٢ هجاخها ؤو ٞكلها في ال٨ثحر مً ألاخُان ٖلى مضي َو
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لى مؿاولُتها اإلاخٗل٣ت بجمُ٘ الضًم٣غاَُت وال٣ُم ألازال٢ُت: بن جإ٦ُض مىٓماث ؤلاصاعة الٗمىمُت 11ٖ –

ما٫ التي ج٣ىم ا ب٣هض جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الٗامت وبعياء الجمهىع والتزامها بىٓم ال٣ُم ألازال٢ُت و š ألٖا

ٗالُت اإلاىٓماث الٗمىمُت التي ٢ض حٗمل في بَاع  الضًم٣غاَُت ٌٗخبر صٖامت وع٦ىا َاما في جضُٖم ٦ٟاءة ٞو

 .ظٍ ألاَضاٝ واإلاباصتْغوٝ بُئُت مٗا٦ؿت جماما إلاثل َ

غ هٓام حُض لإلجها٫ واإلاٗلىماث: باإلياٞت بلى َظٍ الٗىامل اإلاازغة في بهجاح ٦ٟاءة اإلاىاحمىذ 12 – جٞى

الٗمىمي في اإلاىٓماث الٗمىمُت ًم٨ً بياٞت مازغاث ؤزغي مدضصة إلاؿخىي جدؿحن ؤصاء وهي جخمثل في ؤَمُت 

ال٣غاعاث   اهخ٣ا٫ ٖملُت جغقُض بلى ًاصي ؤن قإهه مً ض٣ُ٢توال ال٩اُٞت واإلاٗلىماث لإلجها٫وحىص هٓام حُض 

ؿاٖض  وجغقُض اؾخسضام اإلاىاعص وألامىا٫ الٗامت ، ٦ما ًاصي بلى اعجٟإ مؿخىي حىصة الخضمت الٗمىمُت َو

ٗت  . ٖلى الخ٠ُ٨ البُئي م٘ الخٛحراث اإلاؿخمغة والؿَغ

٘ مخابٗت الخُىع الخ٨ىىلىجي والٟني: َظا بلى حاهب الخإ13ُ٦ - ض ٖلى مخابٗت الخُىع الخ٨ىىلىجي والٟني الؿَغ

غ ٦ٟاءة ألاصاء وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ وال ًم٨ً بٟٚا٫ الخإزحر  واؾخسضام ؤؾالُب ج٣ىُت خضًثت حؿاَم في جٍُى

لى  (الٗامت ، الخانت)اإلاباقغ والٛحر مباقغ للبِئت الخاعحُت للمىٓمت   ٖلى ألاوكُت التي جماعؾها ٖو

ٗالُتها . ٞمثال هجض ؤن الخٛحراث الا٢خهاصًت والتي تهٗمىمُت وبالخالي ٖلى ٦ٟاءاؾتراجُجُاث اإلاىٓماث ال ا ٞو

بُٗت وزهاثو ألاؾىا١  ٩ُل اإلاىاٞؿت َو ت اإلاخسههت، َو غة اإلاىاص ألاولُت واإلاىاعص البكٍغ جخمثل في هضعة ؤو ٞو

 .وألاؾٗاع وخغ٦ت الٗغى والُلب مً الٗىامل اإلاازغة في ٞٗالُت اإلاىٓمت الٗمىمُت

غ ألازال٢ُت جازغ مً حهت ٖلى اإلاىاعص 14 – ؤلاؾخمإ للمىاَىحن: بن البىاء الاحخماعي وال٣ُم والخ٣الُض وألَا

٣ُت مً حهت ؤزغي،  ت التي جدهل ٖليها اإلاىٓمت الٗمىمُت مً اإلاجخم٘ و٦ظل٪ ٖلى ٢ضعتهاا الدؿٍى البكٍغ

غيا الٗام لجمهىع للمىاَىحن الن وبالخالي ٖلى مؿخىي ؤصاء اإلاىٓمت الٗمىمُت، ومً الًغوعة جد٤ُ٣ ال

ىُت ؤو ٖضم اؾخٛاللها  ضع اإلاىاعص الَى الخىؾ٘ في وكاٍ الجهاػ ؤلاصاعي للضولت ًهبذ وؾُلت لًُإ َو

ا٢خهاصًا بضون الغيا الٗام للمىاَىحن اإلاؿخُٟضًً مً الخضمت ؤو الؿلٗت وبالخالي ج٣ٟض اإلاىٓماث الٗمىمُت 

 .الث٣ت في ؤصائها و٦ٟاءتها

ت واإلااصًت واإلاالُت الخغ 15 - م ٖلى وي٘ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب: ان اإلاىاعص بإهىاٖها البكٍغ

ٗالُت مىٓماث  ت وؤلاهخاحُت لها جإزحر بالٜ ٖلى ٦ٟاءة ٞو ا جمثل مضزالث الٗملُت ؤلاصاٍع واإلاٗلىماجُت باٖخباَع

ٗخبر الٗىهغ البكغي ؤَم ً َا جإزحرا بةٖخباٍع ؤ َم اإلادضصاث اإلاازغة ٖلى ٦ٟاءة اإلاىٓماث ؤلاصاعة الٗمىمُت َو

الٗمىمُت مً خُث جُب٣ُها ؾُاؾاث واضخت لالزخُاع والخُٗحن اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ وحىص ون٠ وجىن٠ُ 

ُٟت ووي٘  ُٟت ومىانٟاث قاٚل َظٍ الْى اث٠ التي بمىحبه ًخم جىيُذ مؿاولُاث وواحباث ٧ل ْو للْى

بُت ٖلمُت ومسُُت جاصي لىنى٫ ألاصاء ااإلا٩ان اإلاىاؾب واٖخماص ؾُ الٟغص اإلاىاؾب في لبكغي في اؾاث جضٍع
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ت اإلاخاخت. واؾخسضام  الٗمل بلي ؤ٢ص ي خض مم٨ً بالك٩ل الظي ًد٤٣ الاؾخسضام ألامثل للمىاعص البكٍغ

باتهم وػٍاصة ؤصائهم لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗمل  اصلت وؤحىع مىاؾبت إلقبإ ٚع ت ٖو ت ؤؾالُب جدٟحًز مجمٖى

ا٢تهم ؤًٞل اؾخسضام  .واؾخسضام ٢ضعاث الٗاملحن َو

اث وصواٞ٘ واججاَاث ألاٞغاص الٗاملحن وعٞ٘ عوخهم  بٖخماص هٓام ٖاص16٫ – للخدٟحز: بن الاَخمام بمٗىٍى

ت واو٩ٗاؾاتها الاًجابُت ٖلى ؤصائهم وبهخاحُتهم وبالخالي ٖلى ٦ٟاءة اإلاىٓماث الٗمىمُت. والخإ٦ُض ٖلى  اإلاٗىٍى

ت الخٛحراث البُئُت ا وبم٩اهُت اجساط š والخيبا ؤَمُت وحىص ال٣ُاصة ال٨ٟاة التي جمل٪ ال٣ضعة الٗالُت ٖلى مٗٞغ

ال٣غاعاث الدكُٛلُت وؤلاؾتراجُجُت التي جيسجم م٘ اإلاخُلباث البُئُت، وان ٞٗالُت وكاٍ اإلاىٓماث الٗمىمُت 

حر  ًخى٠٢ بلى خض ٦بحر ٖلى حجم ؤلام٩اهُاث اإلاالُت واإلااصًت اإلاسههت لها إلاؼاولت ؤوحه وكاَها، الن ه٣و جٞى

ٟحن اإلاىاعص واهسٟاى ال٣ضعة ٖلى ج ل الى٣ٟاث الٗامت ًازغ ؾلبُا ٖلى مؿخىي الٗىاثض اإلاخاخت للمْى مٍى

ىان الٗاملحن وبالخالي ٖلى ٦ٟاءة ؤصائهم زانت وؤصاء اإلاىٓماث الٗمىمُت ٖامت  .وألٖا

ُٟي بحن 17 – جدضًض صوعا للؿلُت الٗمىمُت: بن الاعجباٍ ؤلاًضًىلىجي و الاعجباٍ الًٗىي و الاعجباٍ الْى

ُت و الؿلُت الٗمىمُت ًا٦ضان ٖلى التر٦حز ٖلى اإلابضؤ الضًم٣غاَي للىٓام الجمهىعي والكٗبي ؤلاصاعة الٗمىم

اث٠  ا بمماعؾت الْى الظي ًماعؽ ُٞه الكٗب ؾلُخه الكٗبُت، وخُث ؤن اإلاجالـ الكٗبُت جمثل ٦ُاًها بصاعًٍ

ا بىاؾُت مجمٕى حمهىع اإلاىاَىحن اإلا٣ُمحن في هُا٢ها الجٛغافي و  ًُ ت طاج غ ؤلاصاٍع خُث ؤجها جمثل ؤؾاؽ وحَى

وبجساط ال٣غاعاث الجماُٖت إلاماعؾت وكاَاث   الؿلُت الكٗبُت التي حٗنى بةزخُاع الٗىهغ ال٣ُاصي ال٨ٟا

 1ؤلاصاعة الٗمىمُت.

 

 الدسيير العمىمي الجديد:  الثاوياملبحث 

ا٦ُت ؾاب٣ا، ؤو الضو٫ التي ٢ض ا٢ترن ال٣ُإ الٗام باإلال٨ُت الٗامت لىؾاثل ؤلاهخاج وزانت في الضو٫ الاقتر    

ا، خُث ٢امذ الضو٫ ؤلاقترا٦ُت ٖلى جإمُم ٧ل ال٣ُاٖاث تهؾل٨ذ هٓام الخسُُِ اإلاغ٦ؼي لدؿُحر ب٢خهاصًا

 . التي ٧اهذ مملى٦ت ألٞغاص زىام

٨ًدس ي مهُلح ال٣ُإ الٗام لضي مٗٓم ؤلا٢خهاصًحن هٕى مً الخلِ م٘ مٟهىم الؿُاؾت ؤلا٢خهاصًت 

: ٧ل وكاٍ ب٢خهاصي ج٣ىم به الضولت ٖباعة ًٖ ٢ُإ ٖام، بِىما آزغون ًغبُىن للضولت، ٞمنهم مً ٌ ٗخبٍر

٘ ٖامت ت والتي ج٣ىم بةهخاحها مكاَع  .مٟهىم ال٣ُإ الٗام بٗملُاث ؤلاهخاج اإلااصًت للؿل٘ ؤو الخضماث الًغوٍع

                                                           
1Benoit A. Aubert, Michel Patry, LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ :LE LONG ET 

TORTUEUX CHEMIN DU QUÉBEC, Québec, Canada, Décembre 2005,p 54-56-100. 
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 .أسباب حغيير أساليب الدسييراملطلب ألاول :  

 . ال٣ُإ الٗام بجىاهبه اإلاسخلٟت باإلياٞت الى ألاَمُت التي ًدٌ بها ا اإلاُلب الى مٟهىمظؾيخُغ١ في َ    

 .الفرع ألاول :جحديد مفهىم القطاع العام

٠ ٍ قامل وواٝ لل٣ُإ الٗام، ومً ؤَم الخٗاٍع٠ اإلاخٗاٝع ٖليها هظ٦غ  :ل٣ض زاع حض٫ في بًجاص حٍٗغ

ُت ولضث  ٣هض 1م٘ والصة الضولت وحؿخمغ ال٣ُإ الٗام َى ْاَغة احخماُٖت ا٢خهاصًت حؼثُت مىيٖى مٗها ٍو

ما٫ التي جضاع مً ٢بل الخ٩ىمت، والتي ال ًم٨ً ؤن جضاع مً ٢بل ال٣ُإ  بال٣ُإ الٗام وخضاث ٢ُإ ألٖا

ت  .الخام، وج٣ىم اإلااؾؿاث الٗامت بةهخاج الؿل٘ والخضماث وج٣ضًمها بلى الجمهىع باألؾٗاع ؤلاصاٍع

اصي اليكاٍ الخ٩ىمي إلصاعة َظ      ت اإلاىٓىمت ٍو ٍ اإلاكغوٖاث ؤو اإلااؾؿاث بلى حُُٗل آلُاث الؿى١ وحؿٍى

اصة ًغجبِ ال٣ُإ الٗام بالخسُُِ اإلاغ٦ؼي لال٢خهاص. ت، ٖو  2الؿٍٗغ

ت في زضمت  اث٠ ٍ الٗمىمُت التي جاصحها الضولت ٦صخهُت اٖخباٍع ٌكحر مهُلح ال٣ُإ الٗام بلى الاعجباٍ بالْى

ىضما ج٣ىم الؿلُت الٗامت بدسخحر َظا ال٣ُإ لخلبُت مهالخها اإلاجخم٘ ٦ما ٨ًك٠ ًٖ الاهدغاٞاث ٖ

اث٠ الٗمىمُت الخانت ٘ الُه الْى
َّ
 . وخاحاتها الخانت، بما ًدىا٢ٌ م٘ الُبُٗت الٗمىمُت، وم٘ ما جخُل

ٌٗٝغ َظا ال٣ُإ في اإلاٗاحم الا٢خهاصًت ٖلى ؤهه طل٪ ال٣ؿم مً الا٢خهاص الظي ٌٗنى به٣ٟاث الخ٩ىمت ، 

ا مً ؤلاًغاصاث وجازغ ٖلى ؤٖما٫ الا٢خهاص مً زال٫ ٢غاعاتهاا ٞهظٍ ألاز حَر حرة جخل٣ى الضزل مً الًغاثب ٚو

بُت(ٖلى ٢غاعاث  بر ؾُُغتها )مً زال٫ الؿُاؾت اإلاالُت والًٍغ ت )مهغوٞاث الخ٩ىمت( ٖو الاجٟا٢ُت والاؾدثماٍع

 .ؤلاهٟا١ والاؾدثماع في ٢ُاٖاث الا٢خهاص ألازغي 

 . القطاع العامالفرع الثاوي: اهداف 

  :ألاَضاٝ الؿُاؾُت -

ظٍ الٗال٢ت  بن ؤَضاٝ ال٣ُإ الٗام الؿُاؾُت هي جد٤ُ٣ ٖال٢ت َُبت ومؿخمغة بحن الخ٩ىمت واإلاد٩ىمحن، َو

لً جهل بلى َظٍ الضعحت بال بطا ٖملذ الضولت ٖلى بعياء مسخل٠ الٟئاث صازل اإلاجخم٘، وهي في الٛالب 

ىا٥ َضٝ ٞئاث جسخل٠ في مُالبها؛ ٞهىا٥ ؤص خاب ال٣غاع والغؤي الظًً مؿ٩ىا بمىانب في ال٣ُإ الٗام َو

                                                           
 1982م 45. بدث في الا٢خهاص الؿیاس ي للخسل٠ والخ٣ضم والىٓام الا٢خهاصي الٗالمي، صاع الُلیٗت، بحروث، ؾىت -ٖاٝع صلیلت ٦خاب 1 1

2 www.maf houm.com  الخدمیل : /15/10 2013جاعیش » ال٣ُإ الٗام في ؾىعیت مً الخمایت بلى اإلاىاٞؿت « ٖاٝع صلیلت مدايغة بٗىىان 
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ا مً الخ٣ى١؛ لٛغى ٦ؿب عياَم  حَر بعياء َب٣ت الٗما٫ وجد٤ُ٣ مُالبهم مً ؤحىعٍ  ومغجباث ٚو

٤ ال٣ُإ الٗام بلى بًجاص ىا٥ الُب٣اث ال٣ٟحرة التي حؿعى الخ٩ىماث ًٖ ٍَغ  وجإًُضَم للضولت. َو

الضٖم واإلاؿاٖضاث والؿ٨ً...بلخ. ٧ل طل٪ مً ؤحل ؤن جىا٫ الخ٩ىمت عيا َظٍ  ٞغم ٖمل لهم وج٣ضًمهم

الٟئاث والُب٣اث الاحخماُٖت. وفي اإلاجا٫ الخاعجي بًجاص جباص٫ ججاعي م٘ الضو٫ الك٣ُ٣ت والهض٣ًت التي 

 جغجبِ مٗها بٗال٢اث ؾُاؾُت وز٣ُت؛ مما حٗل جض زل ً الخ٩ىمت ب٣ُاٖها الٗام في الخجاعة الخاعحُت

 .وجىحيهها َب٣ا للخىحه الؿُاس ي اؾخحراص ً ا وجهضًغا، وم٣اَٗت الضو٫ التي ال جيسجم ؾُاؾتها مٗها

اصة صوع ال٣ُإ الٗام في الضو٫ الىامُت َى جإ٦ُض اؾخ٣ال٫ وؾُاصة َظٍ 1 . بن الهضٝ الؿُاس ي الغثِس ي لٍؼ

 . لخضًث واإلامثل في الخبُٗت ؤلا٢خهاصًتالضو٫ في الٗهىص ألاولى لالؾخ٣ال٫، ٦دل في عؤحها إلاىاحهت الاؾخٗماع ا

اصة ال٣ُإ الٗام َى2 . ضو ٍػ  :بن مً ؤولى وؤَم ألاَضاٝ الؿُاؾُت طاث البٗض الاحخماعي التي ٌؿدىض بليها مٍا

ب مً الضزى٫ والثرواث ويمان ٖضالت الخىػَ٘ والخس٠ُٟ مً ؤٖباء الٟئاث ألا٢ل صزال .  .ؤ الخ٣ٍغ

٠ُ والاؾدثماع، ٖلى هدى ما ٧ان  ب. جد٤ُ٣ الٟىاثٌ مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت واؾخسضامها في بٖاصة الخْى

غة الا٢خهاصًت اٍ وحٗمُم الٞى  .مإمىال في حاهب ألاَضاٝ الا٢خهاصًت بلى وكغ الٞغ

٣ضمه ال٣ُإ الٗام  .ج. ج٣ضًم الضٖم لٟئاث اإلاجخم٘ طاث الضزل اإلادضوص والظي جخدمله الضولت ٦ٗبء مالي ٍو

٠ُ ألاٞىاج ا حر ٞغم ؤ٦ثر للٗمل وامخهام البُالتص. جْى جي اإلاٗاَض وال٩لُاث، وبظل٪ جٞى  إلاخخالُت مً زٍغ

 :ألاَضاٝ الا٢خهاصًت-

 .ؤ. مداولت جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي، للخض مً الخ٣لباث الا٢خهاصًت وألاػماث

 . ب. ال٣ًاء ٖلى الاخخ٩اع والخ٨خالث الا٢خهاصًت

ت جًمً جسهُها ج. ؤلاؾغإ بمٗضالث الخىمُت مً زال٫  ٤ زُت مغ٦ٍؼ خكض الُا٢اث الا٢خهاصًت ٞو

ت ؤزغي  ُٟها في مجاالث جىمٍى  .ؤًٞل للمىاعص ٣ًىم ٞيها ال٣ُإ الٗام بخد٤ُ٣ الٟىاثٌ لُٗاص جْى

ت واؾتراجُجُت ً البنى ألاؾاؾُت وبصاعة ألاوكُت التي جخمحز باخخ٩اع َبُعي ؤو حٗخبر طاث ؤَمُت خٍُى  .ص. ج٩ٍى

 .اؾؿاث الٗامت الخضمُت اإلاىعوزت مً ٖهض ما ٢بل الاؾخ٣ال٫ٌ. بصاعة بٌٗ اإلا

ني ٢ىي   .و. بىاء ا٢خهاص َو
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 .٫. جد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت ٖىض مٗضالث همى مغجٟٗت

 .ن. جد٤ُ٣ ٞاثٌ ا٢خهاصي ٌؿاٖض ٖلى الترا٦م الغؤؾمالي، وػٍاصة الُا٢ت ؤلاهخاحُت

ت، وحُٗٓم اصة ؤلاهخاحُت والىاجج اإلادلي والضزل  ػ. الاؾخٛال٫ ألامثل للمىاعص اإلااصًت والبكٍغ صوعَا؛ مً ؤحل ٍػ

ني  .الَى

 :ألاَضاٝ الاحخماُٖت -

ظٍ ألاَضاٝ اهُل٣ذ مً  ؾٗذ الخ٩ىماث اإلاسخلٟت، ومنها الجؼاثغ، بلى جلبُت الاخخُاحاث الٗامت للمىاَىحن. َو

ا، وز٣افًي ٍ ا، وخماًت البالص  ًُ ا، وحٗلُم ًُ مً الٗضوان الخاعجي، بةًجاص حِل ألاويإ الاحخماُٖت اإلاترصًت صخ

ت، باٖخباع ؤن الخ٩ىماث هي  ا مً الخضماث الًغوٍع حَر ٢ىي، واإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت اإلاىاَىحن وممخل٩اتهم، ٚو

 .اإلالجإ ألازحر، وهي ال٣اصعة ٖلى بًجاص اؾخ٣غاع احخماعي وؾُاس ي

اصة ؤلاهٟا١ ٖل ى ٧ل َظٍ الجىاهب ٦هضٝ لًمان وبالخالي ٣ٞض جىؾٗذ الخ٩ىمت في طل٪ ب٣ُاٖها الٗام؛ لٍؼ

ظا بضوعٍ ق٩لٗبًئا ز٣ُال ٖلى ٧اَل  ت، وجدؿحن مؿخىي مِٗكتهم؛ َو خهى٫ ألاٞغاص ٖلى اخخُاحاتهم الًغوٍع

 .الضولت، وبالًبِ ٖلى محزاهُتها، وؾاَم بلى خض ٦بحر في جٟا٢م عجؼ اإلاحزاهُت الٗامت

 ألاساليب الكالسيكيت في الدسيير:  الثاوياملطلب 

ذ الٗضًض مً اإلاك٨الث مً     والٗىاث٤  ألامىع التي ال ق٪ وال زالٝ ٞيها، ؤن ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام ٖٞغ

التي خالذ صون جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة. َظٍ اإلاك٨الث ؤزظث ؤق٩اً  ال وؤلىاًها ٖضة، بال ؤن مٗٓم الضعاؾاث 

ذ لخض آلان حكحر بلى ؤن ألاؾباب الغثِؿُت ٖمىما لألصاء اإلاا لي ال٠ًُٗ للمكغوٖاث الٗامت في التي ؤحٍغ

البلضان الىامُت ج٨مً في الخسُُِ الؿيئ للمكغوٖاث، والازخُاع اإلاكٍى لخٍُى ؤلاهخاج، والاٞخ٣اع بلى 

ت.  ت، والخضزل الخ٩ىمي اإلاٍٟغ في الغ٢ابت ٖلى اإلاخٛحراث ؤلاصاٍع ت الالػمت، وي٠ٗ البنى الاعج٩اٍػ اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

ٍ  َا ٖىاث٤ حٗل ٘ مً ال٨ٟاءة َظٍ ٧لُّ غ والؿعي للٞغ ت بض٫ الخٍُى ذ ال٣ُإ الٗام ًضوع في خل٣ت مٟٚغ

 .ؤلاهخاحُت

ومً بحن اإلاك٨الث ؤًًا الالتزاماث الاحخماُٖت؛ ٍ ٣ٞض صؤبذ الخ٩ىماث ٖلى الىٓغ بلى ال٣ُإ الٗام ٦ماؾؿت 

٣ت مؿخترة في حر الضٖم بٍُغ   .مغخلت ؤلاهخاج لخ٣ضًم الخضماث الاحخماُٖت للمىاَىحن، و٧ىؾُلتٍ  لخٞى

ل٠ُ بياُٞت، ٧الٗمالت الؼاثضة ، ؤو خغماهه مً بًغاصاث جدمُل وخضاث ال٣ُإ الٗام بخ٩ا ومً َىا، حغي 

مم٨ىت، بالدؿٗحر الاحخماعي ًٞال ًٖ ؤن مٗٓم الٟاثٌ اإلاخد٤٣ بلى الخؼاهت الٗامت ًغح٘ بلى َُئاث ؤزغي، 

خباعاث الاحخماُٖت في بصاعة ال٣ُ ٨ظا ازخلُذ الٖا خباعاث الىامُت في صاثغة اإلاضًىهُت َو إ الٗام، وؤنبدذ الٖا
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الخاعحُت واهدكاع الخطخم والبُالت، واإلاتهم في ٧ل َظا َى ال٣ُإ الٗام الظي جدمل ٖبء جد٤ُ٣ الهضٝ 

 .الاحخماعي

 الفروقاث بين الدسيير العمىمي والدسيير العمىمي الجديد:  ثالثاملطلب ال

٣ُاٖحن الٗام والخام باَخمام ٦بحر مً ٢بل الخ٩ىماث في مسخل٠ بهداء خٓي مىيٕى الكغا٦ت بحن ال   

الٗالم بٗض ؤن اجطح بان ٖملُت الىمى الا٢خهاصي و الاحخماعي حٗخمض ٖلى خكض وحم٘ ٧اٞت بم٩اهاث اإلاجخم٘ 

 بما ٞيها مً َا٢اث ومىاعص وزبراث مً ال٣ُإ الٗام والخام لدكاع٥ في جىُٓماث ماؾؿُت جخىلى بوكاء

 جدضًاث وحك
ً
٘ بمسخل٠ ؤهىاٖها بٗض ان واحهذ الخىُٓماث اإلااؾؿُت اإلاىٟهلت واإلاؿخ٣لت ٢ُاُٖا ُٛل اإلاكاَع

اث الُمىخت اإلاؿتهضٞت، لظل٪ حؿعى الخ٩ىماث بلى جبني هٓم  ت باإلاؿخٍى ونٗىباث في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىمٍى

ا وجىمُتها  الكغا٦ت التي حؿاَم ٞيها ٧اٞت ٢ُاٖاث اإلاجخم٘ في جىحُه وبصاعة وحكُٛل َغ ما٫ وجٍُى ٘ وؤلٖا اإلاكاَع

 .مً احل زضمت بٚغايها ٖلى ؤؾاؽ مؿاءلت قٟاٞت ومىٟٗت مخباصلت

هٓغا للخُىعاث التي ٌكهضَا اإلادُِ الا٢خهاصي ٖلى اإلاؿخىي الضولي الظي ازغ بضوعٍ ٖلى بؾتراجُجُاث 

ظٍ الخدضًاث الجضًضة الدؿُحر زانت باإلااؾؿاث الا٢خهاصًت التي وحضث هٟؿها مجبرة ٖلى مؿاًغة َ

وبالىٓغ بلى الٟىاع١ الا٢خهاصًت التي جمحز صولت ًٖ ؤزغي و اإلااؾؿاث ًٖ بًٗها البٌٗ، وفي ْل ا٢خهاص 

الؿى١ و جىؾ٘ الاؾدثماعاث و جُىع اإلاىاٞؿت الا٢خهاصًت بحن اإلااؾؿاث لجإث الٗضًض مً اإلااؾؿاث 

الا٢خهاصًت ؤو بحن الضو٫ و مً زم اللجىء بلى  الا٢خهاصًت بلى جبني اؾتراجُجُاث الخٗاون بحن اإلااؾؿاث

 . ؾُاؾت بؾتراجُجُت ٢اثمت ٖلى الكغا٦ت

 

 

 الفرع ألاول : حعريف الشراكت

ان ؤو ؤ٦ثر ٖلى اإلاؿاَمت في مكغوٕ مكتر٥ بخ٣ضًم  هي اجٟا٢ُت ًلتزم بم٣خًاَا شخهان َبُُٗان ؤو مٗىٍى

و بلٙى َضٝ ا٢خهاصي طي مىٟٗت مكتر٦ت ٧اخخ٩اع صٝ ا٢دؿام الغبذ الظي ًيخج ٖنها ؤš خهت مً ٖمل ؤو ما٫

٘ مؿخىي اإلابُٗاث ومً زال٫ َظا الخٍٗغ٠ وؿخُُ٘ اؾخسالم ٖىانغ الكغا٦ت ٦ما ًلي  :الؿى١ ؤو ٞع

ا - ٪ َبُُٗا ؤو مٗىٍى ٨حن ٖلى ألا٢ل ؾىاء ٧ان الكٍغ  .الكغا٦ت ٖباعة ًٖ ٣ٖض ٌؿخلؼم اقترا٥ قٍغ

٨حن ٖىض ٦خابت ال٣ٗضجخُلب الكغا٦ت اإلاؿاَمت بدهت مً ما٫ ؤ -  .و ٖمل خؿب ما ًخ٤ٟ ٖلُه الكٍغ
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٨حن وفي - حن الكٍغ ٦ظل٪ ٖىهغ اإلاؿاَمت في هخاثج اإلاكغوٕ مً ؤعباح ؤو زؿاثغ خؿب ما ًخ٤ٟ ٖلُه الُٞغ

ني لل٣ُام بةهخاج  َظا الكإن ٞةهه في خالت بقغا٥ َٝغ آزغ ؤو ؤ٦ثر م٘ َٝغ مدلي ؤو َو

ٍ بهخاجي ؤو زضمي آزغ ؾىاء ٧اهذ اإلاكاع٦ت في عؤؽ اإلاا٫ ؤو ؾلٗت حضًضة ؤو جىمُت الؿى١ ؤو بي وكا

ظا الىٕى مً الاؾدثماع ٌٗخبر ؤ٦ثر جمُحزا مً اجٟا٢ُاث ؤو  بالخ٨ىىلىحُا ٞةن َظا ٌٗخبر اؾدثماعا مكتر٧ا َو

 .جغازُو ؤلاهخاج خُث ًدُذ للُٝغ ألاحىبي اإلاكاع٦ت في بصاعة اإلاكغوٕ

 الفرع الثاوي : خصائص الشراكت

اث بن الك غا٦ت ما هي بال وؾُلت ؤو ؤصاة لخىُٓم ٖال٢اث مؿخ٣غة ما بحن وخضجحن ؤو ؤ٦ثر)صو٫ ؤو مجمٖى

 : ب٢لُمُت(, ٞخخُلب َظٍ الٗملُت حملت مً الخهاثو ُٞما ًلي

الخ٣اعب والخٗاون اإلاكتر٥, ؤي ال بض الاجٟا١ خى٫ خض ؤصوى مً اإلاغحُٗاث اإلاكتر٦ت حؿمذ بالخٟاَم -

تراٝ باإلاهلخت ال  .ٖال٢اث الخ٩اٞا بحن اإلاخٗاملحن ٗلُا لألَغاٝ اإلاخٗا٢ضة,وؤلٖا

ني  - حن ؤخضَما َو ل ؤو مخىؾِ ألاحل بحن َٞغ زانُت الخغ٦ُت في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاكتر٦ت : هي اجٟا١ ٍَى

ت ٖامت  ني شخهُت مٗىٍى وآلازغ ؤحىبي إلاماعؾت وكاٍ مٗحن صازل صولت البلض اإلا٠ًُ. ٢ض ٩ًىن الُٝغ الَى

 .ؤو زانت

 ج٣خهغ الكغا٦ت ٖلى ج٣ضًم خهت في عؤؽ اإلاا٫، بل ًم٨ً ؤن جخم مً زال٫ ج٣ضًم زبرة ؤو ه٣ل ج٨ىىلىجي ال  -

ت... بلخ  .ؤو صعاًت ؤو مٗٞغ

ال بض ؤن ٩ًىن ل٩ل َٝغ الخ٤ في بصاعة اإلاكغوٕ (بصاعة مكتر٦ت) ، الخ٣اعب والخٗاون اإلاكتر٥ ٖلى ؤؾاؽ  -

 1واإلاهالح اإلاكتر٦ت. الث٣ت وج٣اؾم اإلاساَغ بُٛت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ

بلخ٣اء ؤَضاٝ اإلاخٗاملحن )ٖلى ألا٢ل في مجا٫ اليكاٍ اإلاٗني بالخٗاون( والتي ًيبغي ؤن جاصي بلى جد٤ُ٣ هٕى  -

 .مً الخ٩امل واإلاٗاملت اإلامازلت ٖلى مؿخىي مؿاَماث الكغ٧اء واإلاخٗاملحن

ُٟت اإلاٗىُت ب -  .الخٗاون جيؿ٤ُ ال٣غاعاث واإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت باليكاٍ والْى

ومً َظا اإلاى٤ُ ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن الكغا٦ت الا٢خهاصًت جسخل٠ في ؤؾؿها ًٖ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ الظي 

م مً ؤن الكغا٦ت هي وحه مً ؤوحه الاؾدثماع  ٣ًىم ٖلى ؤلاهٟغاص باإلهخاج واإلال٨ُت ال٩املت لغؤؽ اإلاا٫، بالٚغ

ه نىضو١ الى٣ض الضولي ٖلى ؤهه " طل٪ الىٕى مً ؤهىإ الاؾدثماع الضولي الظي  ألاحىبي اإلاباقغ والظي ٌٗٞغ

                                                           
1 Benoit A. Aubert, Michel Patry, LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ :LE LONG ET TORTUEUX CHEMIN DU QUÉBEC, Québec, Canada, 

Décembre 2005,p102-103. 
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٨ٌٗـ َضٝ خهى٫ ٦ُان م٣ُم في ا٢خهاص ما ٖلى مهلخت صاثمت في ماؾؿت م٣ُمت في ا٢خهاص آزغ، 

لت ألاحل بحن اإلاؿدثمغ اإلاباقغ واإلااؾؿت، باإلياٞت بلى جمخ٘  وجىُىي َظٍ اإلاهلخت ٖلى وحىص ٖال٢ت ٍَى

غ  1رة مً الىٟىط في بصاعة اإلااؾؿت".اإلاؿدثمغ اإلاباقغ بضعحت ٦بح اع همذ ؤلاججاَاث هدى جدٍغ ٟٞي َظا ؤلَا

غ  الخجاعة واإلاباصالث الضولُت وجىؾُ٘ ألاؾىا١،باإلياٞت بلى ؤن الخ٣ؿُم الضولي للٗمل ًٟترى جىمُت وجٍُى

٘ ٢ضعتها ؤلاهخاحُت وبالš ألا٢الُم والضو٫ اإلاسخلٟت وطل٪ بسل٤ ؤوكُت بهخاحُت ونىاُٖت خالي الُلب اإلادلي ا لٞغ

ت  .وعٞ٘ َا٢اتها الخهضًٍغ

 الفرع الثالث : دوافع الشراكت

 لم جيكإ الكغا٦ت مً ٖضم بل هي هدُجت ؤويإ ومكا٧ل حٗاوي منها اإلااؾؿاث في ٖالم ٌؿىصٍ

م٨ىىا ؤن همحز بحن صواٞ٘ صازلُت جخمثل في مكا٧ل صازلُت مخٗل٣ت  ت ٦بحرة، ٍو ج٨خالث ا٢خهاصًت وججاٍع

.٘ مكا٧ل الؿُاؾاث الا٢خهاصًت وؤزغي زاعحُت جضٞ٘ الؿلُاث الٗمىمُت بلى حلب اإلااؾؿاث بلى  باإلاكاَع

 :الكغا٦ت وهي

 الضواٞ٘ الضازلُت -

 :ًم٨ىىا خهغ اإلاكا٧ل الضازلُت التي ٖاهذ منها اإلااؾؿاث وزانت الٗمىمُت ُٞما ًلي

ُت حضا م٣اعهت م٘ عؤؽ اإلاا٫، ومً جم ازخال٫ الخىاػن في اله٩ُل اإلاالي للماؾؿاث وطل٪ ؤن وؿبت الضًىن ٖال

٘ عؤؽ اإلاا٫ مً البدث ًٖ ا٢ل مؿخىي للضًىن ألن وؿبت الضًىن/ عؤؽ اإلاا٫ ٖالُت حضا، وبالخالي  ًجب ٞع

٘ ؤي ؤن  ل مسخل٠ اإلاكاَع البدث ًٖ الكغا٦ت لخد٤ُ٣ طل٪. ٦ما ؤن ؤلاٞغاٍ في الخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت بخمٍى

٘ بك٩ل ٣ٖالو ي ومىٓم،ٟٞي الى٢ذ الظي ٧اهذ حٗاوي ُٞه بٌٗ اإلااؾؿاث مً ه٣و الضولت لم جمى٫ اإلاكاَع

ٗها، ومً ؤحل جٟاصي طل٪ جم اللجىء بلى  ل هجض بٌٗ اإلااؾؿاث ألازغي جٍٟغ في ؤلاهٟا١ ٖلى مكاَع في الخمٍى

 .الكغا٦ت لخىُٓم ويبِ ٖملُت ؤلاهٟا١

اعاث مما  اؾخلؼم البدث ٖلى مؿاٖضة مً حاهب آزغ ٞةن اإلااؾؿاث ؤنبدذ حٗاوي مً ه٣و في ٦ٟاءة ؤلَا

 .ج٣ىُت و٦ٟاءاث مهىُت لخُُٛت العجؼ في َظا اإلاجا٫

                                                           
 ٣2013ُغیت جاعیش الخدمیل /الا٢خهاص و الخجاعة ال http://www.mec.gov.qa/Arabic/Departments/PartnershipGP/Pages/default.aspxوػاعة 1

 http://www.mec.gov.qa/Arabic/Coumer/Pages/default.a 1وػاعة ٢ُغ جاعیش الخدمیل /25/12 2013 20/121
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٦ما ال هيس ى ؤن الخ٨ىىلىحُا الخضًثت ؤنبدذ تهضص مؿخ٣بل اإلااؾؿاث ال٣ضًمت اليكإة والتي جضٞٗها بلى 

 1قغا٦ت ج٣ىُت .

 : الضواٞ٘ الخاعحُت -

لٗغبُت ٢ض ؤصي بلى حٗاْم وجىامي ال٣ُإ ٧ان جُب٤ُ ألاهٓمت الا٢خهاصًت الاقترا٦ُت في بٌٗ الضو٫ ا

الا٢خهاصي الٗام ، ٞإنبدذ الضولت هي اإلاال٪ واإلادغ٥ الا٢خهاصي ألاو٫ للٟٗالُاث الا٢خهاصًت الغثِؿُت 

  .للبلض

ت ٖلى  ُتي ٣٦ىي ٖٓمى وما ناخب طل٪ مً حٛحراث حظٍع وم٘ اجهُاع الىٓام الكُىعي وؾ٣ٍى الاجداص الؿٞى

ُت الؿُاؾُت والا٢ خهاصًت الٗاإلاُت، و بغوػ ٨ٞغة الىٓام الا٢خهاصي الجضًض، وبٞغاػاث ؤػمت الخلُج الخٍغ

غوٝ مخٛحرة وبًضًىلىحُت  وبؼوٙ الىٓام الا٢خهاصي الغؤؾمالي، وحضث َظٍ الضو٫ هٟؿها في مىار مسخل٠ ْو

ت َى اإلاجا٫ ٩ًىن الا٢خهاص  ؾُاؾُت حضًضة ٞغيها الىا٢٘ وحؿضتها ألاًام, في ْل مثل َظٍ الخٛحراث الجظٍع

 .بؾخجابت ؤو بلخاخا لخجؿُضَا بالخسلو مً الىٓام ال٣ضًم ألا٦ثر

بضوا ؤن بزٟا١ الىٓام الاقترا٧ي و ٞٗالُاث ال٣ُإ الٗام في مؿإلت الخىمُت و الىمى الا٢خهاصي ٧ان ؾببا 

 .عثِؿُا في الاهضٞإ هدى مؿإلت الكغا٦ت

 جحسين الدسيير العمىمياملطلب الرابع : 

خ٩ىمت ما ؾُاؾت حصجُ٘ ال٣ُإ الٗام وجىؾُٗه ٖلى خؿاب ال٣ُإ الخام ٞخازغ في َظا  ٢ض جيخهج    

ظا ٌٗخبر زُإ في خ٤  ت بالك٩ل اإلاُلىب، َو ألازحر وتهمكه لضعحت ؤهه ال ٌؿخُُ٘ اإلاكاع٦ت في الٗملُاث الخىمٍى

هدُجت إل٢هاء ل٨ُان ال٣ُإ الخام، ٞٗلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي ٞةن اهتهاج مثل َظٍ الؿُاؾت حٗخبر مٛامغة 

ظا ما حٗل ال٨ثحر مً الضو٫)٧الضو٫ الاقترا٦ُت) التي  ني، َو ا٢خهاصي ًم٨ىه ج٣ضًم ال٨ثحر لال٢خهاص الَى

  . اجبٗذ َظا اإلاىهج حٗاوي مكا٧ل ؤزغث ٖلى ب٢خهاصًاتها

لخام ؤما الاججاٍ الثاوي واإلاٗا٦ـ لالججاٍ الؿاب٤ والظي ًىو ٖلى ؤن ج٣ىم الخ٩ىمت بدىُٓم ال٣ُإ ا

وجغ٦ه خغا ًهإع ال٣ُإ الٗام، ٩ُٞىن َىا خالت مً الخىاٞـ، ُٞداو٫ ٧ل ٢ُإ الخٛلب ٖلى آلازغ، و٢ض 

ؾُُغة وحٛلب في ألازحر لل٣ُإ (٧الضو٫ الغؤؾمالُت)ؤزبدذ مٗٓم الخجاعب الٗاإلاُت التي اجبٗذ َظا الاججاٍ 

الاخخ٩اع . بن لىدُجت جغاح٘ مؿخىي الخام ، ٞمم٨ً حضا لل٣ُإ الخام ؤن ٌؿخدىط ٖلى ألاؾىا١ بٟٗل 

هىع الازخالالث في  ٘ ال٣ُإ الٗام، وؤزغ طل٪ في الىمى الا٢خهاصي، ْو ألاصاء وال٨ٟاءة الا٢خهاصًت إلاكاَع

ني، بضؤث الضٖىة بلى الخصخُذ اله٨ُلي وبٖاصة اله٩ُلت والخدى٫ بلى ا٢خهاص الؿى١، ٩ٞان ال  الا٢خهاص الَى
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ألاصواع بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام، والخدى٫ مً همىطج جىمىي قمىلي مسُِ بض مً بٖاصة الىٓغ في جىػَ٘ 

ني  . بلى آزغ ٌٗخمض ٖلى آلُت الؿى١ جخُلب جصخُداث ٩َُلُت في الا٢خهاص الَى

 : وجسخل٠ َبُٗت ال٣ُإ الٗام ًٖ َبُٗت ال٣ُإ الخام في ٖضص مً الىىاحي ؤَمها

 : َبُٗت ألاَضاٝ في ٧ل مً ال٣ُاٖحن1.

غػث الضعاؾاث والخجاعب، ؤن الخىحهاث الا٢خهاصًت لل٣ُإ الٗام ٌؿىصَا في مٗٓم ألاخُان جظبظباث ٣ٞض ؤب

ح٨ٗـ ٚمىيا في ألاَضاٝ، هاججا ًٖ ٖضم الىيىح في الخىحه لضي اإلاؿاولحن، مما ًيخج ٖىه ي٠ٗ في 

لى ٨ٖـ طل٪، ًدؿم ال٣ُإ الخام بالىيىح  ؤلاصاعة، ًخجؿض في آزاع ؾلبُت ٖلى مؿحرة ال٣ُإ الٗام، ٖو

ت  . في ألاَضاٝ، بط ؤن َم اإلااؾؿاث الخانت َى جد٤ُ٣ الغبدُت، واإلاداٞٓت ٖلى الؿى١، والاؾخمغاٍع

ؿاٖض َظا الىيىح اإلاؿاولحن ٖلى بٖضاص بغامجهم بض٢ت ؤ٦ثر، ألامغ الظي ٌؿاٖض ٖلى هجاح ؤلاصاعة  . َو

لى مؿخىي زاوي، هجض ؤن ال٨ثحر مً اإلااؾؿاث الٗامت ج٩ل٠ بخ د٤ُ٣ ؤَضاٝ ا٢خهاصًت واحخماُٖت بال ؤهه ٖو

٤ُ بحن ؤَضاٝ ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت وؤَضاٝ الٗضالت الاحخماُٖت . و٢ض ؤصي َظا بلى  هٗب في الٗاصة الخٞى ٍو

ُٟي. ألامغ الظي ؤصي بلى جضَىع ؤويإ جل٪ اإلااؾؿاث الٗامت،  خضور ٚمىى في ؤلاصاعة ، وجطخم ٩َُله الْى

جل٪  حر لخبني الخصخهت إل٣ًاٝ الجًز٠ الا٢خهاصي الظي جمسًذ ٖىهبلى صعحاث ؾاَمذ بلى خض ٦ب

 . الؿُاؾت

ض ًٖ  ومً حاهب زالث، ٞةن حٗضص ٞئاث اإلاىخٟٗحن مً الؿُاؾت الا٢خهاصًت ال٩لُت، وازخالٝ مهالخهم، ًٍؼ

ت للمؿاو٫ الخ٩ىمي، ٢ض ًضٞٗه بلى  ٚمىى ألاَضاٝ وي٠ٗ ؤلاصاعة، ٦ما ؤن ي٠ٗ الؿلُت اإلاٗىٍى

 . الخظبظب في حؿُحر وجُب٤ُ الؿُاؾت الا٢خهاصًت، للخ٣لُل مً الخهاصم زم اإلاؿاثلتالٛمىى و 

 : الًىابِ والخىاٞؼ2.

بن اإلااؾؿت التي حٗمل في ؾى١ ؾل٘ جىاٞس ي، لضحها خىاٞؼ لخسهُو اإلاىاعص ب٨ٟاءة، ل٩ي جخ٤ٟ ج٩ال٠ُ 

ٞالبض لها مً جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ا وحىب ججىب ؤلاٞالؽ . جهبهخاحها م٘ ؾٗغ الؿى١، وبطا ٧اهذ جً٘ في خؿبا

ؤلاهخاحُت ؤًًا . وفي اإلا٣ابل، بطا ٧اهذ اإلااؾؿت ال جىحه مىاٞؿت مباقغة للؿل٘ والخضماث التي جبُٗها، 

ٞٗىضَا ؾىٝ جدضص ؤؾٗاعا ؤٖلى إلاىخجاتها مً ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج. وبالخالي ٞهي ال جد٤٣ ٦ٟاءة جسهو اإلاىاعص، 

الى٢ٕى في ؤلاٞالؽ ؾٝى جس٠، وبالخالي ؾٝى جدىاٞـ مً جد٤ُ٣  الًٛىٍ الىاحمت ًٖ زكُتها مً ٦ما ؤن

 . ٦ٟاءة ؤلاهخاج

 : ألاصاء الا٢خهاصي3 -
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ا ؤ٢ل ُٖاءا مً جهفي ٦ثحر مً ألاخُان ٧ان ؤصاء اإلااؾؿاث الٗامت مسُب آلاما٫، و٧ان ًد٨م ٖليها بإ

م مً الامخُاػاث والهالخُاث التي ٧اهذ ج٣ضم  ظا بالٚغ للماؾؿاث الٗامت ٧الدؿهُالث اإلااؾؿاث الخانت، َو

ٟاءاث مً الغؾىم ٖلى الاؾخحراص ظا باإلياٞت الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت … في ٖملُت الاؾخحراص وؤلٖا َو

اإلاُلىبت ب٩ل ؾهىلت لخُُٛت ج٩لٟت ما، ٖىى ماؾؿاث ال٣ُإ الخام التي ججض ٖغا٢ُل بحرو٢غاَُت في 

ظا ما ؤحبر َظٍ اؾخحراص ؤو جهضًغ ؾلٗا، ومغا٢بت مً َٝغ اإلاؿا َمحن في ٦ُُٟت بهٟا١ ؤلاًغاصاث الٗامت، َو

 1اإلااؾؿاث لخدؿحن مؿخىي ؤصائها.

 : ال٣غاع باإلٞالؽ4.

بن الؿى١ اإلاخىاٞؿت ج٣غع الهىاٖاث الٛحر الٟٗالت بةٞالؾها، مما ًجبر مضًغو ال٣ُإ الخام ؤن ٩ًىهىا ؤ٦ثر 

الخؿاثغ اإلاالُت وؾهىلت حُُٛت َظٍ الخؿاثغ مً ٞٗالُت، وبن خًىع اإلااؾؿاث الٗمىمُت وحها لىحه ؤمام 

الث اإلاالُت للخ٩ىمت، َظا الٗامل ألازحر ال ٌصج٘ مضًغو َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى جدؿحن ؤصائهم ؤو  زال٫ الخدٍى

 . الىدُجت، ألن اإلااؾؿاث الٛحر ٞٗالت واإلاٟلؿت جب٣ى في الؿى١ مهما ٧اهذ هدُجتها ؤو ؤصائها

 : الهٗىباث البى٨ُت5.

ل جل٪ ج٣ىم ال بىى٥ بىي٘ ٖغا٢ُل ونٗىباث إلاضًغو اإلااؾؿاث الخانت ٢بل ج٣ضًم ال٣غوى الالػمت لخمٍى

٘ الخانت، ٞخ٣ىم البىى٥ بمغا٢بت ؤصاء َظٍ اإلااؾؿاث بٗض ال٣ٗض مً ؤحل ؾضاص اإلاؿخد٣اث اإلاالُت،  اإلاكاَع

ٚالبا  ىُت مُٗىت ج٩ىن ٞخٗمل ٖلى التهضًض بخى٠ُ٢ ال٨غبىهاث اإلاؿخ٣بلُت في خالت ٖضم الؿضاص في ٞترة ػم

ٌ ٓهغ مضًغو َاجه اإلااؾؿاث للدؿُحر الخؿً للمىاعص اإلاالُت مدضصة، ؤو جٞغ  . ججضًض ال٣ٗىص، مما ًجٗل ٍو

وؤما اإلاضًغون في اإلااؾؿاث الٗامت ال ًسًٗىن لىٟـ الهٗىباث والكغوٍ، ٞالخ٩ىمت جضٖم وحؿاٖض 

ً بخجىب جل٪ واحباث ومخُلباث َظٍ اإلااؾؿاث، وبىحىص اإلااؾؿاث اإلاالُ ت لل٣ُإ الٗام حؿمذ للمضًٍغ

 . الٗغا٢ُل التي ًخدملها اإلاؿحرون ؤو اإلاضًغون في ال٣ُإ الخام

 : اإلاغجباث واإلا٩اٞئاث6.

٩ُل ألاحىع ومىٓىع  في اإلااؾؿاث الخابٗت لل٣ُإ الخام ج٩ىن َىا٥ ٖال٢ت مباقغة بحن ؤصاء اإلااؾؿت َو

اصة ألاحىع، وج٣ؿُم ألاعباح، ل٨ً ٖىضما ٩ًىن ؤصاء اإلاؿحر ٚحر اإلاضًغ، ٞٗىضما ًىجح اإلاضًغ ؾ٩ُاٞإ مً زال ٫ ٍػ

د٤٣ الخؿاعة، ٣ٞض ًد٨م ٖلُه ب٣ٟضان مىهبه ٦مؿحر ٟٞي الخالت ألاولى، ٞإحغ اإلاؿحر ٢ض ًغجٟ٘ مً  هاجح ٍو

                                                           
ُبٗت ألاولى، ٞلؿٟخھا وؤؾالیب جسُیُھا وؤصواث.٢یاؾھا، صاع نٟاء لليكغ والخىػی٘،ال -خىمیت اإلاؿخضامت ال-ٖثمان مدمض ٚىیم، ص.ماحضة ؤبىػهِ   1

 89-88م .2010ٖمان، 
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الؿى١، ٦م٩اٞإة م٣ضمت مً ماؾؿاث ؤزغي، وؤما في الخالت الثاهُت، في خالت ٣ٞضان اإلاىهب ٞةهه ٩ًىن مً 

لهٗب بًجاص مىهب آزغ في ماؾؿاث ؤزغي، وؤما في اإلااؾؿاث الٗامت، وفي الخالت الٗامت، ال ًىحض ٖال٢ت ا

ٟحن، ومغجباتهم  ً في ال٣ُإ الٗام ٌٗاملىن ٦مْى ٩ُل ألاحىع، ٟٞي ٚالب ألاخُان، اإلاضًٍغ بحن ؤصاء اإلااؾؿت َو

ظا ما ًٟؿغ ُٚاب الٟٗالُت للبدث ًٖ عبدُت ج٩ىن ٚالبا زابخت، ٞاألصاء اإلاالي لِـ له ؤزغ ٖلى ٩َُل ألاحىع،  َو

 1ؤ٦ثر.

ؤلاصاعة : ج٩ىن ؤلاصاعة في ماؾؿاث ال٣ُإ الخام واضخت ولها اؾخ٣اللُتها، في خحن هجضَا في ماؾؿاث 7 .

 . ال٣ُإ الٗام ٚحر طل٪

دهلت بطا ٧اهذ اإلاكغوٖاث الخانت جد٤٣ ال٨ٟاءة الٗالُت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت )اإلاؿخىي الجؼجي(، ٞةن م

ني )اإلاؿخىي ال٨لي( و٢ُام  ٖمل َظٍ اإلااؾؿاث ٢ض ال ًد٤٣ ال٨ٟاءة الٗالُت ٖلى مؿخىي الا٢خهاص الَى

غ بَاعا مىاؾبا  حن ألهه ًٞى ال٣ُإ الٗام وماؾؿاجه ًًمً الخىاػن وج٤ًُِ الٟجىة بحن ال٨ٟاءة مً اإلاؿخٍى

 . للخسُُِ الٟٗا٫

لل٣ُإ الخام باإلااؾؿاث الخابٗت لل٣ُإ الٗام، جبحن ؤن بٌٗ الضعاؾاث اإلا٣اعهت ألصاء اإلااؾؿاث الخابٗت 

َظٍ ألازحرة ؤزبدذ ال٠ًٗ في الٟٗالُت وألاصاء، وبٌٗ الخجاعب الٗاإلاُت ؤزبدذ ؤن حؿُحر وبصاعة اإلاىاعص 

 2وجد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت ج٩ىن طاث ٞٗالُت وؤصاء ؤخؿً مً ال٣ُإ الخام مىه في ال٣ُإ الٗام.

ت بُنهما خال وؾُا ل٨ال ال٣ُاٖحن لخجىب آلازاع الؿلبُت التي ٢ض جىجغ مً اؾخٛال٫ ال٣ُإ بن ٨ٞغة اإلاىاػه

ىُت، ُٟٞخذ ا ا٫ وألابىاب ؤمام الغؤؾما٫ ألاحىبي و٦ما ٌٗٝغ ٞةن َظا ألازحر إلاجالخام واخخ٩اٍع للؿى١ الَى

ىُت ت الخهٝغ بالؿُُغة ٖلى الؿى١ الَى ٘، ٣ُٞىم جدذ اؾم خٍغ  . َضٞه الغبذ الؿَغ

ولهظا ًخىحب ٖلى الؿلُاث اإلاٗىُت اجساط ال٣غاعاث وؤلاحغاءاث وجدضًض اليكاَاث التي ؾُٗمل ٞيها ال٣ُإ 

جب ٦ظل٪ مغا٢بت خغ٧اث صزى٫ وزغوج عئوؽ ألامىا٫ واؾخسالم الضعؽ  ىُا ؤم ؤحىبُا، ٍو الخام ٧ان َو

م٨ً احخىاب َظا مً زال٫ ؾً ٢ىاهحن زانت  ت ألازحرة، ٍو  . باالؾدثماعاث والكغا٦تمً ألاػمىت ألاؾٍُى

 الدسيير املفىض: وجه من أوجه الدسيير الجديد املبحث الثالث:

                                                           
 90مغح٘ ؾاب٤ الظ٦غ،م .-اث.٢یاؾھاٞلؿٟخھا وؤؾالیب جسُیُھا وؤصو  -الخىمیت اإلاؿخضامت -ٖثمان مدمض ٚىیم، ص.ماحضة ؤبىػهِ   1

اث جاعی 2014/01/14 2 ش الخدمیلمُبٖى http://www.mec.gov.qa/Arabic/vdtdr/Pages/default.aspx 1 
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غ اإلاٟاَُمُت      ًخُغ١ َظا اإلابدث إلاسخل٠ اإلاٟاَُم اإلاغجبُت بالخضمت الٗمىمُت ، بط ؾُدىاو٫ جدضًض ألَا

لخضمت الٗامت و٦ظا ؤهىاٖها ا مً زال٫ جىيُذ اإلا٣هىص باš للخضمت الٗامت، بضعاؾت ؤبٗاص اإلاٟهىم ، وما ًغجبِ

 . واإلااؾؿاث اإلا٩لٟت بإصاء الخضمت

 ماهيت الدسيير املفىض ألاول :املطلب 

ًىحي مهُلح الخضمت الٗامت بخل٪ الغابُت التي ججم٘ بحن ؤلاصاعة الٗامت الخ٩ىمُت واإلاىاَىحن ٖلى مؿخىي 

باث ، وبقبإ الخاحاث اإلاسخلٟت لألٞغاص مً َٝغ الجهاث ؤلا  ت واإلاىٓماث الٗامت ، و لظل٪ جلبُت الٚغ صاٍع

ٟه للخضمت الٗامت ٖلى مدىعًٍ ـ في حٍٗغ   1ًغ٦ؼ الض٦خىع زابذ ٖبض الغخمً بصَع

 : ؤوال :مٟهىم الخضمت الٗامت ٦ٗملُت

ا جمثل ٖملُاث طاث َاب٘ جهخُث ًم٨ً ؤن اٖخباع الخضمت التي ج٣ضمها اإلاىٓماث الخ٩ىمُت ، ؤو الٗامت ٖلى ؤ

مضزالث وحكُٛل ومسغحاث ، وباليؿبت للمضزالث ٞان َىا٥ زالزت ؤهىإ ًم٨ً ؤن  ج٩املي ، جىُىي ٖلى

 :ججغي ٖليها ٖملُاث الدكُٛل إلهخاج الخضمت اإلاُلىبت وهي

 :ؤ/ ألاٞغاص

بط ًمثل اإلاىاًَ َالب الخضمت ؤخض ؤهىإ اإلاضزالث في ٖملُاث الخضمت الٗامت ، ؤي ٖىضما جاصي َظٍ 

ٌ بلى اإلاؿدكٟى ، ٞةن ٖملُاث الٗالج والى٢اًت الٗملُاث ٖلى اإلاىاًَ بظاجه.  مثا٫ طل٪ ٖىضما ًضزل مٍغ

جغي َظا ألامغ ٖلى مسخل٠ الخضماث الٗامت ، مثل  ومسخل٠ الخضماث الصخُت ججغي ٖلُه بظاجه ، ٍو

ا مً ألامثلت. خُث ًم٨ً ؤن جهبذ مسخل٠ اإلاىاعص وألاقُاء هي ؤخض ؤهىإ حَر م ٚو  مدا٦مت ألاٞغاص ، وؾَٟغ

 : ىاعصب/ اإلا

ا ٖلى  اإلاضزالث في ٖملُاث الخضمت اإلا٣ضمت مً اإلاىٓماث الٗامت ؛ ؤي ٖملُاث الخضمت التي ًخم بحغاَئ

ألاقُاء ، ولِـ ٖلى ألاٞغاص ، وحؿمى ٖملُاث ألاقُاء اإلاملى٦ت ، مثل زضماث عزو مغوع الؿُاعاث ، 

 . والخضماث الٗامت اإلاسخلٟت في زٍُى الؿ٨٪ الخضًضًت

 : ج/ اإلاٗلىماث
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٨ٗـ َظا الىٕى الجاهب الخضًث للخضمت الٗامت ،٦مدهلت  ُل٤ ٖليها ٖملُاث حكُٛل اإلاٗلىماث ، َو ٍو

ملُاث  للخُىع في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ، مثل زضماث جدلُل البُاهاث في مغا٦ؼ اإلاٗلىماث ، ٖو

 11حكُٛل البُاهاث في مغا٦ؼ البدىر والجامٗاث

 : ٦ىٓامزاهُا/: مٟهىم الخضمت الٗامت 

 اهُال٢ا مً مٟهىم الىٓم ًم٨ً الىٓغ بلى الخضمت التي ج٣ضمها اإلاىٓماث الٗامت ٦ىٓام ًخ٩ىن مً

 2 ؤحؼاء مسخلٟت حكمل ما ًلي :

٤ َظا الىٓام هٓام ٖملُاث حكُٛل ؤو بهخاج الخضمت  ٞو

٤ َظا الىٓام ًخم ججم ُ٘ الي لٗىانغ إلهخاج الٗىانغ الخانت بالخضمت جخم ٖملُاث الدكُٛل ٖلى مضزالث ٞو

خًمً مٟهىم الخضمت الٗامت  الخضمت زم الدؿلُم النهاجي للخضمت ، وبًهالها للمىاًَ َالب الخضمت . ٍو

 : ٦ىٓام ق٩لحن

 )زضمت ٖامت مغثُت ؤو مىٓىعة إلاؿخ٣بل الخضمت )اإلاىاًَ -

غ الخضمت الٟني ٚحر ؤن بٌٗ الض - ُل٤ ٖليها حَى عاؾاث جمُل بلى زضمت ٖامت ٚحر مغثُت ؤو ٚحر مىٓىعة ، ٍو

اؾخسضام حٗبحر اإلا٨خب ألامامي باليؿبت لألحؼاء اإلاغثُت ؤو اإلاىٓىعة في هٓام الخضمت ، وحٗبحر اإلا٨خب الخلٟي 

 .باليؿبت لألحؼاء ٚحر اإلاغثُت ؤو ٚحر اإلاىٓىعة

ماث ولخىيُذ مٟهىم الخضمت الٗامت ٦ىٓام ًم٨ً ج٣ضًم ؤخض ألامثلت اهُال٢ا مً الخضماث التي ج٣ضمها اإلاىٓ

جخم٘ ، ٣ٞض ًخىحه مىاًَ لدسجُل ؾُاعجه ؤو اؾخسغاج عزهت لها ، ٞبضاًت ٣ًىم بخ٣ضًم اإلاالٗامت في 

ؿضص ما َى مسهو ومُلىب مً ه٣ىص إلاثل َظٍ  مسخل٠ الىزاث٤ وألاوعا١ الالػمت لضي م٨خب الخضمت ، َو

ىا ًم٨ً  لُه باالهخٓاع ٢لُال ل٩ي جيخهي الخضمت، َو ىت ، ٖو ال٣ى٫ ؤن َظا الجؼء مً الخضمت الىزاث٤ في الخٍؼ

ت و ٟحن واإلاٗضاث ؤلاصاٍع ألاحهؼة ، ٚحر ؤهه ًمثل الجؼء اإلاغجي للمىاًَ ) ًغاٍ بىٟؿه( ، ألهه ًغي ؤلاصاعة واإلاْى

ججغي صازل م٨خب الخضمت الٗامت  الخضمت اإلاُلىبت، ًخُلب ألامغ مهام وؤٖما٫ ؤزغي  وختى ًدهل ٖلى

ش الؿُاعة ، واإلاسالٟاث ، الدسجُل ، م٨خب اإلاغوع مثال(،مثل الٟدو في ) الضٞاجغ ؤو الخاؾب آلالي ًٖ جاٍع

ا الؾخ٨ما٫  ى يغوٍع ما٫ جخم في اإلا٨خب الخلٟي، الظي ال ًغاٍ اإلاىاًَ ، َو اإلاغاحٗت الضازلُت ، و٧ل َظٍ ألٖا

 .الخضمت وج٣ضًمها

                                                           
 442هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ م 1 1

2  Lovelock . c .services marketing. prentice-Hall.englewood cliffs.Inc.(1996) . new jersey 
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 أهميت وأهداف الدسيير املفىضلب الثاوي: املط

اث الٗمىمُت بال ؤن حمُٗها ٌكتر٥ في ٦ثحر مً اإلاداوع، و مً بحن َظٍ َىا٥ ج٣ؿُماث مسخلٟت للخضم    

 1الخ٣ؿُماث هجض الخ٣ؿُم الخالي :

ت لب٣اء اإلاجخم٘ و ؾالمخه و ج٣ضمه مثل الخضماث الخٗلُمُت و الصخُت و هي زضماث ًٟترى -1 زضماث يغوٍع

ا الضولت مهما اعجٟٗذ ج٩لٟتها َغ  .ؤن ج٣ضمها و جٞى

ت   اجه ) زضماث ال ًم٨ً ؤلاؾخٛىاء ٖنها ( مثل  الخضماث الًغوٍع ألٞغاص اإلاجخم٘ بازخالٝ ٢ُاٖاجه و مؿخٍى

ً باإلااء، ال٨هغباء، الٛاػ و الى٣ل... بلخ ، و ما ًالخٔ ٖلى َظا الىٕى مً الخضماث ؤجها لم حٗض خ٨غا ٖلى  الخمٍى

الخانت و جخم بصاعتها ٖلى الضولت ؤو اإلاكغوٖاث الٗامت وبهما ؤنبدذ ٢ابلت للخ٣ضًم مً َٝغ اإلاكغوٖاث 

ت ت خُث جُب٤ ٖليها مٗاًحر الغبدُت الخجاٍع  . ؤؾـ ججاٍع

زضماث طاث مىٟٗت احخماُٖت و ز٣اُٞت ٌؿخُٟض منها ؤٞغاص اإلاجخم٘، بال ؤن َظٍ الخضماث ٢ض ال ج٩ىن طاث -2

لٗامت، اإلاخاخ٠ ثال: اإلا٨خباث اؤَمُت باليؿبت لبٌٗ ألاٞغاص ؤو اإلاجخمٗاث و مً بحن َظٍ الخضماث هظ٦غ م

اث الٗامتو   .اإلاىتَز

٤ بم٩اهُا-3 ا بإهٟؿهم ًٖ ٍَغ م الخانت، بال ؤن تهزضماث طاث َبُٗت احخماُٖت، ًم٨ً لألٞغاص ؤن ًاصَو

جم٘، و َى ما ٌؿخضعي جضزل pال٣هىع في جإصًت َظا الىٕى مً الخضماث ٖلى ؤ٦مل وحه ٢ض ًازغ ٖلى ا

حر َظٍ الخ   ضماث ومً بحن َظٍ الخضماث هظ٦غ بهىعة ؤؾاؾُت ؤلاؾ٩ان مثالالؿلُاث الٗمىمُت في ؤصاء و جٞى

زضماث عؤؾمالُت م٩لٟت ال ج٣خهغ مىٟٗتها ٖلى الجُل الخالي و بهما جمخض بلى ألاحُا٫ اإلا٣بلت، مثل: بىاء -4

ا . و ٢ُاؾا ٖلى الخ٣ؿُم الٟغوس ي للخضمت الٗمىمُت وؿخُُ٘ جمُحز  اإلاضاعؽ ، اإلاؿدكُٟاث ، الجامٗاث و ٚحَر

 2:َى ج٣ؿُم ؤ٦ثر ازخهاعا، خُث هجض زالزت ؤهىإ لهظٍ ألازحرة ال جسخل٠ ًٖ الخ٣ؿُم الؿاب٤ و بهما

زضماث ٖامت جغجبِ بؿُاصة الضولت: و هي زضماث مغجبُت ؤؾاؾا بالضوع الخ٣لُضي للضولت، وطل٪ في مجا٫ -5

ني و اإلاالُت الٗامت...بلخ  . الٗضالت ، ألامً الضٞإ الَى

 :و ز٣اُٞت زضماث احخماُٖت

                                                           
 62م .2001یت، ،لجامٗیت، ؤلاؾ٨ىضع ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمیض: " الخمىیل اإلادلي "، الضاع ا1 1
 75ب٤ م هٟـ اإلاغح٘ الؿا1 2
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ت مىظ مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، و التي حكمل ٖمىما الخٗلُم، الصخت، و  التي جُىعث بهىعة ملخْى

 .اإلاؿاٖضاث ؤلاحخماُٖت .بلخ

 :الخضماث طاث الُاب٘ ؤلا٢خهاصي

ت، ْهغث َظٍ الخضماث بك٩لها اإلاظ٧ىع في ال٣غن  و التي ًُل٤ ٖليها ٖمىما زضماث ٖامت نىاُٖت ؤو ججاٍع

ً اَُت اإلاىاًَ في مجا٫  الٗكٍغ م٘ الخُىع اإلالخّى لضوع الضولت في الخُاة ؤلا٢خهاصًت و في جد٤ُ٣ ٞع

 اخخُاحاجه ألاؾاؾُت في مجا٫ الى٣ل، الاجهاالث الُا٢ت....بلخ

 بن اليكاٍ الخ٩ىمي الظي ًيؿب بلُه ج٣ضًم الخضماث الٗامت بك٩ل مؿخمغ إلقبإ الخاحاث الٗامت

٘، خُث ال جسهو اإلاىاعص ٖاصة في مكغوٖاث للمىاَىحن ال حهضٝ بلى جد٣ ٤ُ الغبذ في َظا الىٕى مً اإلاكاَع

ت للمىاَىحن صون الىٓغ بلى ٢ضعتهم ٖلى الضٞ٘، بال ؤن  الخضماث الٗامت مً ؤحل ج٣ضًم ؾل٘ و زضماث يغوٍع

هما ٌُٛب ُٚاب َضٝ الغبذ في َظٍ اإلاكغوٖاث التي جاصحها الىخضاث الخ٩ىمُت ال ٌٗني ؤجها حٗمل بسؿاعة و ب

ا زهاثو جهَىا٥ مً ٌٗخبر َظٍ اإلاباصت ؤ 1َىا م٣ُاؽ الغبذ الىاش ئ ًٖ اإلا٣اعهت بحن الى٣ٟاث و ؤلاًغاصاث

ا مً الخضماث، و ٢ض ًىٓغ بلى َظٍ اإلاباصت  التي حٗخبر ج٣لُضًت ٖىض بٌٗ  -جمحز الخضمت الٗامت ًٖ ٚحَر

٣ا لجاهبحن منها ما ًخٗل٤ بالجاهب ال٣اهىوي  -الباخثحن  و ؤلاصاعي لخ٣ضًم الخضمت الٗامت و منها مــا ًخٗل٤ ٞو

٘ الهاصٞت بلى ج٣ضًمها ، و ًم٨ً ؤن وٗغى َظٍ اإلاباصت  بُبُٗـــت اإلاكاَع

 2بهىعة ٖامت، ُٞما ًلي:

ت -1  :la continuité ؤلاؾخمغاٍع

ت و ؤلاهخٓام و طل٪ بةجاخت الخضمت ألي ٞغص ًدخ  احها فيًجب ؤن ًدؿم ج٣ضًم الخضمت الٗمىمُت باإلؾخمغاٍع

 .ْل ْغوٝ مدضصة، بال في خاالث ًخٗظع ٖلى َُئاث ج٣ضًم الخضمت ؤن حؿخمغ في ج٣ضًمها

 : l'égalité اإلاؿاواة -2

ـت ، مًمىن َظاهي مبضؤ ؤؾاس ي في ج٣ضًم الخضمت الٗامت ٦ما ؤهه ٖامل مً ٖىامل الض  ًم٣غاَُت ؤلاصاٍع

بت ؤو الغؾم في اإلاىا٢٘امت و ؤن جدكجم٘ ٖلى الخضمت الpٗاإلابضؤ ؤهه ًيبغي ؤن ًدهل حمُ٘ ؤٞغاص ا  ابه الًٍغ

حرئاإلادك ٣ت و ًدهلىا ٖـلى حمُ٘ الًماهاث، َظا اإلابضؤ ًخـًمً يغوعة جٞى  ت، و ؤن ًضٞ٘ الجمُ٘ بىٟـ الٍُغ

                                                           
1 1 22-23م م 2002مدمض حما٫ ٖلي ھاللي: " اإلاداؾبت الخ٩ىمیت "، صاع نٟاء للُباٖت و اليكغ و الخىػی٘، ٖمان، ،  
2 René CHAPUS: "Droit Administratif Général", Tome I, 15éme édition, ed Montchrestien, Paris, 2001, p608. 
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 .الخضمت الٗامت بـضون ٖـىاثـ٤ و بجاختها لجمُ٘ اإلاىاَىحن صون اؾخثىاء و بهىعة ٖاصلت

 :la mutabilit اإلاىاثمت -3

خمٗاث و مً زم ٞمً الًغوعي إلاجالٗامت و مً زم الخضمت الٗامت جخُىع م٘ مغوع الؼمً وجُىع ا بن اإلاىٟٗت

٣ا الؼبىن ٖلى اٖخباع ؤن  –لهظا اإلابضؤ ؤن ج٣ضم الخضمت ب٨ٟاءة، و ؤن ٌؿاًغ ج٣ضًمها جُىع خاحاث اإلاىاًَ  ٞو

 1خمحز بالخٛحر و ٖضم الثباث .الخاحاث جخٛحر و جخُىع م٘ الؼمً زانت و ؤن اإلادُِ بجمُ٘ مجاالجه ، ً َظٍ

ً ؤؾاؾحن َما الُاب٘ الخضمي و الٗمىمي  ٖلى ٚغاع َظٍ اإلاباصت هجض ؤن الخضمت الٗامت ججم٘ بحن ٖىهٍغ

 :و اللظان جد٨مهما اإلاحزاث الخالُت

بؿٗغ  اهُت ٖمىما ؤوpؤ/ ٖال٢ت ٖضم البُ٘: جخمحز الخضماث الٗامت اإلا٣ضمت مً َٝغ الهُئاث الٗمى مُت با

بت في ؤٚلب ألاخُان،الغبذ ُٞه بلى الهٟغ ٣ٞض ًضٞ٘ اإلاغج٤ٟ مبلٜ عمؼي في نىع  ًاو٫ خُث ًخم  ة عؾم ؤو يٍغ

غ زانُت الخباص٫ اإلاباقغ الظي جخمح ٦بُ٘  ز به اليكاَاث ؤلا٢خهاصًت ألازغي الخهى٫ ٖلى الخضمت صون جٞى

 .٩ل مباقغؤًً ًخم صٞ٘ الثمً بك الؿل٘، ؤو الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ ال٣ُإ الخام 

اإلاىٓماث  ألاؾاس ي لليكاٍ الخ٩ىمي و مً زم ب/ اإلاىٟٗت الٗامت ٦هضٝ ؤؾاس ي للخضمت الٗامت: بن الهضٝ

 .اإلا٣ضمت للخضمت الٗمىمُت َى اإلاىٟٗت الٗامت

غاٝج/ الغ٢ابت الٗامت: جسً٘ ؤوكُت الهُئاث الٗمىمُت و مً زم الخضمت  منها  الٗامت بلى ع٢ابت مخٗضصة ألَا

 ه اإلامى٫ ألاؾاس ي و الٟٗلي ليكاٍخم٘ اإلاضوي ٖلى ؤؾاؽ ؤهإلاجباقغة، َُئاث الضولت ًٞال ًٖ االىناًا اإلا

غاٝ التي جخمحز ؤَضاٞها ؤخُاها بالخٗاعى ٞةهه  ٦ثحرا ما ج٩ىن َظٍ الغ٢ابت َظٍ اإلاغا٤ٞ، وم٘ حٗضص َظٍ ألَا

 .ؤخُاها و ٞاقلت ؤخُاها ؤزغي خؿب الهضٝ منها و خؿب مهلخت ٧ل َٝغ ٞٗالت

 

 

 :خالصت الفصل

م مً الجض٫ اإلاثاع خى٫ ج٣لُو صوع الضولت ، ؤزبد     اإلاىاَىحن  ذ الضعاؾاث اإلاُضاهُت الخضًثت ؤنٖلى الٚغ

بىن في وحىص ماؾؿاث جابٗت للضولت جدؿم بالضًم٣غاَُت وال٨ٟاءة في  جدؿم  اإلاىاعص الٗامت ، ٦ما اؾخسضامًٚغ

                                                           
1 Maris CHristoneROUANT : "Droit Administratif", Gualino Edition, Paris, 2001, pp 234-235. 
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حر الؿل٘ والخضماث الٗمىمُت ،  الٗاإلاُت  ل٨نها جدؿم ؤًًا بال٣ىة وال٣ضعة ٖلى الخهضي لل٣ىي بالٟٗالُت في جٞى

ب اإلاىاَىحن في ؤن جخهٝغ الضولت مً زال٫ ماؾؿا ٚغ  الٗمىمُت ٦ٗامل مدٟؼ تهاوبصاعا تهاال٨بري، ٍو

 والاؾخٟاصة٢اصع ٖلى ٦ٟالت جىػَ٘ الٟغم بك٩ل ٖاص٫ ، وجد٤ُ٣ بصاعة مؿخضامت للمىاعص  وا٢خهاصي احخماعي

 . ، والث٣اُٞت والاحخماُٖت،  والا٢خهاصًتٖاص٫ مً الىاخُت الؿُاؾُت ، مً الٟغم بك٩ل

وفي الؿىىاث ألازحرة ًغي ال٨ثحرون ؤن بصاعة ال٣ُإ الٗام لِؿذ ٣ِٞ ٖباعة ًٖ جدضًث للماؾؿاث    

 الٗمىمُت وج٣لُل ج٩ال٠ُ الخضماث الٗمىمُت، ول٨نها ؤًًا ٖباعة ًٖ آلُت لضٖم الكغا٧اث الٟٗالت وؤلاصاعاث

ولُاث ؤلاحخماُٖت اإلاضوي وال٣ُإ الخام مً احل جدؿحن حىصة ج٣ضًم الخضمت وصٖم اإلاؿا  جمp٘م٘ ا

ؤٖضاص ٦بحرة مً اإلاىاَىحن في ٖملُت نى٘ ال٣غاع و ؤلاؾهام بأعائهم بكإن ؤصاء الخضمت  ويمان مكاع٦ت

 .الٗمىمُت

 

 



 

 

 الفصل الثاني

 للتسيير النظري االطار

الجديد العمومي  
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 :مقدمة الفصل

١ًدظُه مً  ٌِد الخددًث في الدظُحر َدٗا ؤطُاطُا حظعى حمُّ الدو٤ والخ٢ىماث بلى جدُٜٜها، وذل٣ إلاا   

ألاَمُت  ؤَمُت بالٔت في الخإزحر ُلى الخُاة الظُاطُت وؤلاحخماُُت والاٛخـادًت منها بـ٘ت زاؿت. ووٜٗا لهرٍ

ً رل٣ زحا٤ الظُاطت ٠ان وال ًصا٤ الؼٔل الؼآل للِدًد مً اإلا١ٍ٘س خى٤  مً اٛخـادًحن واحخماُُحن، ٟو

 .جبني ألاطالُب واإلاىاهج الالثٜت واإلاادًت بلى الخجظُد الِ٘لي ألَداٖ الدظُحر الخدًث

سحّ الاَخمام اإلاتزاًد إلاىكَى الدظُحر بلى حجم الهىة بحن الدو٤ اإلاخٜدمت واإلاخسل٘ت والتي هخج ُنها طُاطت  ٍو

بلى  ٗسكتها الدو٤ اإلاخٜدمت ُلى خظاب الدو٤ اإلاخسل٘ت، مما حِل َرٍ ألازحرة حظعىالهُمىت والخبُِت التي 

 .جوبُٝ همىدج حدًد للدظُحر مً احل الىؿى٤ الى ألاَداٖ اإلاىخٌسة

ما طيخِسق  و طىداو٤ في َرا ال٘ـل ُسق ؤَم ؤطباب الظعي لخدظحن الدظُحر في الٜواَ الِمىمي ٟو

ت ُٗهألَم مداوز الدظُحر الِمىمي الجدً  .د مً زال٤ بُواء م٘هىمه مبادثه و ؤَم اإلاظاَماث الىٌٍس
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 تغيير لاساليب الكالسيكية في التسيير :  ول لا  املبحث

ٚ  ؤطالُب ُلى تهامِامال في ؤلادازة اُخماد بن    ت وهس  ؤمامها ٟبحرا ُاثٜا ٌؼ٢ل ؤؿبذ مخجاوشة، حظُحًر

 ُام، بؼ٢ل الىامُت الدو٤  في ؤلادازاث حل وؤن زاؿت للمسجٜ٘حن، اإلاٜدمت تهازدما وحىدة مسدودًتها لخدظحن

 الخ١ىىلىحُا مً الاطخ٘ادة ُدم وبالخالي ؤلادازة، مُدان في ألازسي  الدو٤  ججازب ججاٍ الاؤالٚ مً حِاوي

 . ألازحرة َرٍ واشدَاز جٜدم في ٌظاَم ؤن ًم١ىه الري ؤلادازة مجا٤ في واإلاظخجداث الِلمي والبدث الِاإلاُت

 لاساليب الكالسيكية في التسيير:  لاول  املطلب

ت الخٜىُاث بدؤث ٛد     لصاما ٢ٗان اإلاخٜدمت، الدو٤  اiػهد التي الخ١ىىلىحُت الثىزة بِد زاؿت جخٜادم ؤلاداٍز

ٚ  حظدبد٤ ؤن الجصاثس ومنها الدو٤  َرٍ ُلى  واطدبدالها ٛـىزَا، ًُ ؤباهذ والتي اإلاخبِت وألاطالُب الوس

 الٜسازاث اجساذ ُملُاث جسػُد انهػإ مً التي ألازسي  الخ١ىىلىحُت وألاطالُب ٠الخاطىب اإلاخوىزة لخٜىُاثبا

 . ؤلادازاث َرٍ حظُحر خظً بمظخىي  السقي وبالخالي ؤلادازاث دازل

ـد  بيُاث وبوؼاء ٌِخمدَا ٠ان التي الخٜىُاث ججاوش  ُلى باألطاض، اإلاظحر ُمل ٜٗد الٔاًت، َرٍ بلْى ٛو

 . ؤلاؿالح ومخولباث ًخماش ى بما اإلاخٜدمت وألاطالُب الخ١ىىلىحُا باخخلان ُٟ٘لت ي ؤزس 

ذ جلُّ ٛد مخٜادمت جٜىُاث ُلى ؤلادازة اُخماد ٗبد٤ د والجهد الٛى  مً الهدٖ ٗةن الخ٢الُٙ، مً وجٍص

حر َى الخدظحن  بما مخٜدمت ؤزسي  دو٤  وفي ؤزسي  ججازب في هجاُتها ًُ ؤباهذ ؤزسي  وجٜىُاث وطاثل جٗى

اث حمُّ في الخاطىب بدزاج ٢ٗان الِمىمُت، اإلااطظاث ؿالح ًسدم  خدًثت جٜىُت ؤبسش  ؤلادازي  الهسم مظخٍى

 1. جٜادمه ًُ ؤبان الِمل في ؤطلىب ؤو ؤزسي  جٜىُت ؤي ًُ ٟبدًل ؤلادازة دازلبها  الِمل ًخم ومخوىزة

ت ألاهس ؤن ٟما. ؤٟثر ًسدم بما اطدبدالها اللسوزي  مً ٠ان والتي ؤلادازة ُمل وطاثل حهت مً َرا  التي ؤلاداٍز

ا ؤؿبذ ؤلادازة دازل حِمل اث ذاث بإهس جصوٍدَا كسوٍز جي مً ُالُت حِلُمُت مظخٍى  وحامِاث، مِاَد زٍس

 مخجاوشا ؤطلىبا ؤؿبذ اإلاظاولُت بمهام وج٢لُ٘ها ؤلادازي  والخمسض الخبرة ذاث ألاهس ُلى ٜٗى الاٛخـاز ٠ىن 

دت َرٍ وؤن زاؿت ت،الِمىمُ ؤلادازاث حظُحر في ٘حن مً الؼٍس  في اإلا٘سن الخٜلُدي بوابِها جخمحز اإلاًى

 الدظُحر،

جي للؼباب ال٘سؿت بُواء ٗةن ؤلاؿالح، جسدم ال التي اإلامازطاث وججاوش  ؤلادازة جددًث بهاز وفي لدي  وزٍس

ئت زوىة بمثابت ٌِخبر مخســت، ودبلىماث ػهاداث ُلى الخاؿلحن واإلاِاَد الجامِاث  اُخماد جاوش لخ حٍس

 ُلى بكاٗت الخدًثت الدظُحر بمبادت جخمحز التي الؼابت ألاهس حصجُّ وباإلاٜابل جٜلُدًت ؤهس ُلى ؤلادازة حظُحر

 . ؤلادازة ُلى جىـب التي ؤلاؿالخاث مّ واإلاسوهت الخإٛلم ُلى ال١بري  مiٛدز

 ُدم ًُ ؤباهذ هٜاثف دةُ مً حِاوي ألازسي  ٗهي الجمهىز، مّ الخىاؿل في ؤلادازة ؤطالُب بسـىؾ، ؤما

ٚ  اطدبدالها ٌظخدعي اُخمادَا ٢ٗان وهجاُتها ِٗالُتها  .ؤلادازي  ؤلاؿالح دواعي مّ جخماش ى ؤزسي  وؤطالُب بوس

                                                           
 1ؾ .1998مھىا مدمد هـس،ؤلادازة الِامت الخدیثت ،ؤلاط١ىدزیت ، اإلا١خب الجامعي الخدیث،. 1
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 ًجمّ خُٜٜي جىاؿل دون  ًدى٤  ٠ان الري الص يء الجمهىز  وبحن بُنها خاحصا حِٖس ٛبل مً ؤلادازة ٠اهذ ٗةذا

ت والِٜلُت لخٜلُديا الىمى وؤن زاؿت واإلاسج٘ٝ، ؤلادازة بحن  بلى بكاٗت الظاثدة هي ٠اهذ اإلادظلوت الظلوٍى

 لدي ؤلادازة مّ الخِامل مً الى٘ىز  ٟسض اإلاىاهىحن مّ اإلاظاولحن بِم حِامل وطىء واإلادظىبُت الٜمّ

اث ؤمام باللِٙ ٗالؼِىز  وبالخالي اإلاىاهىحن حن جـٗس ت ؤلاداٍز  اللجىء مً وه٘ىز  جسٖى بلى ًخدى٤  الظلوٍى

 1. ٗيها اإلاظاولحن مّ والخِامل دازةؤلا  بلى

ت وممازطاث ٛمُِت ألطالُب ؤلادازة بجباَ ٗةن لرل٣ ا حُٔحرا ًخولب ؤؿبذ اإلاىاهىحن ججاٍ طلوٍى  لهرا حرٍز

 .ألاطلىب

س الظلوت ممازطت ؤطلىب في الىٌس بُادة ُلى الِمل جم ٜٗد لدي حز بهاز وجوٍى  باُخباٍز ؤلادازي  الالجٟس

تؤلا  ألاطالُب ًُ بدًال  .اإلاخٜادمت داٍز

 الاهتمام بتحسين التسيير العمىمي :الثاني املطلب

 وبؿالح الدولت، مً حصء برل٣ وؤلادازة الدولت، جىٌُم ٢َُل في مظخمسة حٔحراث بخدار َى ؤلاؿالح بن     

 الخُٔحر ٌؼملها ؤزسي  مجاالث حاهب بلى الخىٌُم َُا٠ل ٠اٗت حؼمل التي الخُٔحر ُملُاث مً حصء ؤلادازة

 . وال١٘سي  والظُاس ي الاحخماعي ٠االٛخـادي،

 الخىٌُم هدى والخوإ الـىاب بحن الىٌسة وحُٔحر والخوإ الخجسبت مبدؤ ُلى ًيبني ؤن ًجب ؤلادازي  ٗاإلؿالح

 . ألزسي  ٗترة مً ؤلادازي 

ؼل الخجازب بِم لىجاح مِسكت بدوزَا، ٗاإلدازة     جٜادم مٜابل الخدًثت ألاطالُب بِم وجبني ؤزسي  ٗو

ا ألاطالُب بِم ممازطت واُخماد ؤزسي،  .والاطخوالُاث للومىخاث اiمظاًس لِدم وحُٔحَر

 ٛد ٛـىي، كسوزة ؤؿبدذ بل للخددًث مظاًسة مجسد لِظذ ؤلادازي  ؤلاؿالح ودواّٗ مبرزاث ٗةن لدي

 . َاٛـىز  ًُ اإلاخبِت ألاطالُب ؤباهذ ٠لما لإلؿالح اللجىء ًخم لم بذا وطلبُت ١ُظُت هخاثج لها ج٢ىن 

م١ً  لدواّٗ ؤو ه٘ظها، ؤلادازة مً هابِت دواّٗ بِ٘ل ؤي زازحُت ؤو دازلُت ج٢ىن  ؤلاؿالح دواّٗ بإن الٜى٤  ٍو

 2.دولُت بماطظاث ؤو بالِىإلات ؤطاطا مسجبوت دولُت

 والخازحُت؟ الدازلُت ؤلاؿالح ومبرزاث دواّٗ هي ٗما

 : الدازلُت الدواّٗ ؤ -

تها وطُاطُت واحخماُُت زٜاُٗت جوىزاث ةلِد هدُجت حاء ؤلادازي  ؤلاؿالح بن  جمœّا ؤؿبذ خُث الدو٤، ُٗس

                                                           
 مھىا مدمد هـس،ؤلادازة الِامت الخدیثت ،مسحّ طابٝ الرٟس ؾ . 1
"،الىھلت ،مجلت ٠لیت الاٛخـاد والِلىم الظیاطُت، الٜاھسة، حامِت البرادعي لیلى مـو٘ى، "ؤلاججاھاث اإلاِاؿسة في دزاطت ؤلاؿالح ؤلادازي  2

 5ؾ .2004،20الِدد ، الٜاھسة،
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 ؤلادازة وؤن زاؿت ػامل، بؿالحي مؼسوَ ًُ ًداّٗ ؤؿبذ ذل٣ مً ألاٟثر بل ؤلاؿالح، بلسوزة واُُا اإلادوي

 حسخحر و الِام الؼإن حظُحر في باإلاظاَمت والاحخماُُت الاٛخـادًت الِ٘الُاث حاهب ُلى ألازسي  هي موالبت

 . اإلاسجٜ٘حن حمهىز  مّ للخىاؿل الخدًثت والىطاثل الخٜىُاث ؤخدر

 طلىٞ حُٔحر ٛـد ؤلادازة دازل الِاملحن مً بمبادزة ج٢ىن  ؤن ؤي الدازل، مً بما ج٢ىن  ؤلاؿالح مبادزة بن

ىا الخازج مً ؤلاؿالح ٢ًىن  ؤن وبما ،تهاؿالخُا ُدم ًُ ؤباهذ ممازطت ؤو  ُملُت ًُ ُبازة ؤلاؿالح ٢ًىن  َو

ُت  زال٤ مً ذاجُا ؤلاؿالح ٢ًىن  وبرل٣ للمجخمّ الِلُا الُٜادة مً ؤي الظُاس ي الهسم ؤُلى مً جـدز ٗٛى

ٝ ًُ ؤزواءَا بخصخُذ اiبرا الخ٢ىمت مبادزة  ؤطالُب لخدظحن الِملُت الىطاثل جههو  واإلاخابِت الخُُٜم هٍس

  1.لإلدازة الِملُت الخوىاث وجىٌُم الِمل

 وجىامي لخ٘ص ي باألطاض زاحّ وذل٣ ومظخمسا جلٜاثُا هابِا ًخسر الراحي بم٘هىمه ؤلادازي  ٗاإلؿالح جم ومً

هىز  رٍ ؤلاؿالح، مبادزة في الؼسوَ حظخدعي التي ألاوكاَ بِم ج٘اٛم ؤو ًو  الدازلُت والدواّٗ اإلابرزاث َو

 : ٠الخالي هٜى بِم في بحمالها ًم١ً ؤلادازي  لإلؿالح السامُت

ت هي ُت،الدازل ؤلاؿالح ُملُت ان ٗدُث مُت الِملُاث مً مجمُى  ؤلادازي  الجهاش جىمُت بلى الهادٗت الخٍٜى

 : مسخلت مً جبخدؤ ؤلاؿالح دواّٗ ٗةن للدولت،

  2:وؤلاؿالح ، الخُٔحر بلسوزة ؤلاخظاض1  -

 ًخٜاهّ مً ٠ل لُخِىد للدولت ؤلادازي  الجهاش في الخىُ٘ر ُىاؿس بلى وؤلاخظاض الىعي َرا هٜل ذل٣ بِد ًخم

حن ألاهس،)  الجدًد الىكّ ُلى ؤلاؿالخُت ؤلاحساءاث ٍَر مّ  .) مسجٜ٘حن مً خمّإلاجا ػساثذ وباقي ؤلاداٍز

 .الخُٔحر جىُ٘ر ومسخلت ؤلادازي، ؤلاؿالح بلى بالخاحت ؤلاخظاض مسخلت ػٜحن، ؤلاؿالح مساخل ٗةن وبالخالي

 ؤلاخظاض زلٝ بلى جادي ثوازخالال  ُىازق بٌهىز  ًسجبى ؤلادازي  لإلؿالح ومبرز داعي ؤو٤  ٗةن وبرل٣

 ٗ٘ي بدازي، بخظاض ٢ًىن  ؤن ٛبل احخماعي بخظاض َى ؤلادازي  ٗاإلؿالح وبرل٣ ؤلاؿالح، بلى بالخاحت

ساق ٌؼِسون ال ؤٗسادٍ ٗةن ال١٘سي  بالخبلد ًخـٙ مجخمّ  وفي لِالحها، الخدزل حظخدعي التي اإلاسكُت باأُل

 الِالحاث جٜدًم في واإلابادزة بل الِىازق رٍبه خظاضؤلا  لخدٞس جخدزل زازحُت مازساث جٌهس ٛد الخالت َرٍ

 .حاَصة

 3:ضخم ًاَسة البحروٛساهُت دازل ؤلادازة  -ث 

ى البىء والسوجحن وحِٜد اإلاظاهس وؤلاحساءاث اإلاخبِت دازل ؤلادازاث،  باُخباز الخٍِسٙ الظاثد للبحروٛساهُت َو

ت للخسلف مً َرٍ الٌاَسة جخمثل في ُدة مٌاَس، حظخدعي ججاوشَا ُ ٗةن ٍس ٝ طً بؿالخاث حَى ً هٍس

 : ألاطباب والتي هي ٠الخالي َرٍ

                                                           
 البرادعي لیلى مـو٘ى ، "ؤلاججاھاث اإلاِاؿسة في دزاطت ؤلاؿالح ؤلادازي" ،مسحّ طابٝ الرٟس، ؾ .  1
 04، 1985،ؾ24دازة الِامت"، مجلت الؼاون ؤلادازیت الِدد.شیاوي ببساھیم،"مداوز ؤلاؿالح ؤلادازي باإلأسب هدى مِالجت حدیدة لٜلایا ؤلا   2
 شیاوي ببساھیم،"مداوز ؤلاؿالح ؤلادازي باإلأسب هدى مِالجت حدیدة لٜلایا ؤلادازة الِامت" ،مسحّ طابٝ الرٟس ،ؾ.  3
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ا مـدز ٛىة في مىاحهت اإلاخِاملحن مّ ؤلادازة بد٤ ← ُت الٜىاهحن واللىاثذ باُخباَز حن بدٗس  ًخمظ٣ ؤلاداٍز

 . ج١َسع َرٍ اإلاظاهس والٜىاهحن لخدمت اإلاىاهً والظهس ُلى مـلخخه

اث الخىٌُماث ؤلادا ← ت، ؤي الخدزج ؤلادازي مما ؤٗض ى بلى زلٝ ٗجىة ُمُٜت بحن الٜمتحِدد مظخٍى  ٍز

 . والٜاُدة وبالخالي ٗةن حل الٜسازاث اإلاخسرة ٓالبا ما جخسر في بهاز جىاؿلي ٓحر مالءم

ت ًادي بلى جإزس اجساذ الٜسازاث  ← ُت ُىد اجساذ الٜسازاث ؤلاداٍز ت الؼُس ٍص م الظلوت واإلاٟس كِٙ جٍ٘ى

را ما٤  ٟو ذ ال مبرز له، ج١دض ألُا هدُجت اهخٌاز اإلاىاٜٗت مً الجهاث الِلُا، وما ٌظببه ذل٣ مً كُاَ للٛى

را اإلاخِاملحن مِها الص يء ا مً ُدم السض ى في ه٘ىض الِاملحن باإلدازة ٟو  . الري ١ًسض هُى

 ىد،وبالخالي ٗةن َرٍ اإلامازطاث جص٠ي ؤلاخظاض بإن ؤلاؿالح ٌِخبر الخل الىخُد للخسلف مً السجابت والجم

 . مً زال٤ جبني هٌام بؿالحي

ت :3  -  1حِٜد ؤلاحساءاث وحِدد اإلاظاهس ؤلاداٍز

ت مxً بن الدظُحر الِمىمي، ٌِاوي مً ُدة مؼا٠ل وبٟساَاث حظخدعي  ج طُاطت لإلؿالح جدترم ٗيها مجمُى

 اإلامازطاثؤن جدُم خظً حظُحر ؤلادازاث واإلااطظاث الِمىمُت، بال ؤن اهدؼاز بِم  نهااإلابادت التي مً ػإ

د مً ؤلاخظاض بإن بؿالح ؤلادازة ال ٌِخبر مجسد ازخُاز بل َى بحساء ًجب اللجىء بلُه،  الألزالُٛت ًٍص

م١ً حسد َرٍ اإلامازطاث ُٗما ًلي  : ٍو

 : اطخٔال٤ الى٘ىذ ممازطت حظخدعي بُادة الىٌس وطً ُدة بؿالخاث ←

 طخ٘ادة مً الخدماث التي جٜدمها ؤلادازة، بال ؤنبن الٜاهىن والدطخىز ًلمً للمىاهً ؤًا ٠ان اإلاظاواة في الا 

 اطخٔال٤ الى٘ىذ واطخ٘دا٤ ًاَسة الىطاهت واإلادظىبُت والصبىهُت به ًجِلىا ؤمام جىاٛم ؿازر إلابدؤ الِدالت

 . الاحخماُُت

 اضالسػىة: والسػىة حِني الاججاز بالخدماث التي جٜدمها ؤلادازة الِمىمُت مبدثُا بدون مٜابل وبرل٣ اإلاظ ←

 . اهُت واإلاظاواةœبمبدؤي ا

اإلاجا بحن ٗئت ٍُسلت مً ؤٗساد اxبال ؤن اإلاثحر في ألامس َى ؤن َرٍ اإلامازطت ؤؿبدذ ججد م٢ا  خمّ باُخباَز

ت، ل١ً اإلابالٔت مً حهت وازج٘اَ  را ججاوشا لسجابت وحِٜد اإلاظاهس ؤلاداٍز ممازطت حظهل الخِامل مّ ؤلادازة ٟو

 رٍ اإلامازطت مّ اإلابادت ألاطاطُت للٜاهىن، ٠اهذ ٠لها ُىاؿس جص٠ي ؤلاخظاضمً حهت ؤزسي وجىاٛم َ الىعي

 ا اإلاظاض بدظxًوالخاحت بلى بؿالح بدازي ٌِمل ُلى الٜلاء ُلى َرا الىَى مً اإلامازطاث التي مً ػإ

 . الدظُحر والخدبحر الِمىمي لإلدازة

 : الدواّٗ الخازحُت لإلؿالح ؤلادازي  -ب

                                                           
خت؟"،آٗاٚ اإلاظخ  1  3-39ؾ.2010یىایس  03ٜبل ، ُدد ،ُصم ؤخمد حمیل ،"ُىدة الدولت في الظیاطت الخازحیت : بججاٍ مظخمس ؤم مىحت مٛا
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ٝ الىمى في بِد الخسب الِاإلاُت ال ثاهُت بادزث الدو٤ اإلاخٜدمت بخٜدًم مظاُداث بلى الدو٤ الظاثسة في هٍس

ّ، بٜـد مظاهد ؿُٔت ا في ججاوش ألاشماث التي ٠اهذ جىاحه ٠اٗت اإلاُادًً بال ؤن الهدٖ iبسامج ومؼاَز

 . الدو٤ ٠ان َى بظى الى٘ىذ الخُٜٜي لهرٍ

ّ اهولٜذ مىر  و٠اهذ مظاُداث َرٍ الدو٤ بٔم الىٌس ًُ اإلاالُت، ز ُملذ  خُث1950وى وبسامج ومؼاَز

س بم٢اهُاث الدو٤ الىامُت في  الدو٤ اإلاخٜدمت ُلى جٜدًم مظاُداث في مسخلٙ اإلاُادًً وذل٣ لدُم وجوٍى

ت، وبرل٣ ٗةن ؤلاؿالح ؤلادازي وبن ٠اهذ له دواّٗ دازلُت هابِت مً  اإلاُادًً الاحخماُُت والاٛخـادًت وؤلاداٍز

ا لىهج واّٛ ؤلادازة الد  طُاطتاعي للسوزة الخُٔحر، ٗةن الِىامل الخازحُت هي ألازسي حِخبر مبرزا ٍٛى

  1.ؤلاؿالح

لى ؤلادازي  ؤلاؿالح في الدولُت اإلاىٌماث دوز 1  -  PNVD 1996 : زؤطها ُو

ت الخىمُت مجا٤ في ؤلاهماجي اإلاخددة ألامم بسهامج ت بؿالخاث بِدة حاء والري ؤلاداٍز  ظخىي اإلا ُلى وجٜىُت بداٍز

ص في واإلاخمثل ؤلادازة جددًث بسهامج بهاز في وال١ُ٘ي، ال١مي ت حٍِص ٍص ص ُدم بىاطوت الالمٟس  وجبظُى الخمٟس

ٜلىت الدظُحر ت الىطاثل جدبحر ُو د ، البؼٍس  الدولي للخِاون  السامُت الدولُت اإلااطظاث ؤُداد جلاُ٘ذ ٛو

 َرا لخدمت اإلاىٌمت َرٍ مـادز م58ً%  د٤ٌِا ما جسـُف جم خُث ؤلادازي  ا٤إلاجا في اإلاظخدًمت والخىمُت

 . الخىمىي  البرهامج

د ادة ُلى اإلاخددة ألامم مىٌمت ُملذ ٛو  وجم ؤلاهماجي للبرهامج الخٜىُت للمظاُداث اإلاسؿدة ؤلام٢اهاث في الٍص

حز  َرا في الخىمُت بةلصامُت الىعي لخٌت ٠اهذ ال٘ترة َرٍ ألن هٌسا ؤلادازي  ا٤إلاجبا الاَخمام ُلى ؤٟثر التٟر

 الاَخمام لتزاًد بدًهي داُُا آلازس َى ٌِخبر الثماهُاث بداًت في اإلاالُت ألاشماث جصاًد ؤن ٟما. ا٤إلاجا

لى والاحخماُُت الاٛخـادًت باإلؿالخاث ت زؤطها ُو  الخىمُت مىٌىمت دازل مدىزي وكّ مً لها إلاا ؤلاداٍز

ّ جىُ٘ر جإزحر ػإهه مً بدازي  عجص ؤي ؤن باُخباز تالخى اإلاؼاَز دم مٍى ت زوى جٜدًم في الىجاُت ُو  جىمٍى

 . اإلابرمجت ؤلاؿالخُت لألَداٖ هبٜا وجىُ٘رَا ؤلاهماثُت الظُاطاث وزطم

ت الٜدزاث دُم في البرهامج طاَم وبرل٣.  ؤلاؿالحي للبرهامج ٠ان وبرل٣ ؤلاؿالح ُملُاث ومىاٟبت الدظُحًر

الث هىز  ؤن َرا ت الِملُت اإلاَا يُت الخلٜاث زال٤ مً والخدبحًر  للمىٌمت، الخ٢ٍى

ّ َرٍ ٠ل  والداّٗ اإلاد٘ص ٠اهذ اxؤ بال ذاجُت، ٓحر ِٗل وزدود زازحُت ُىامل بِ٘ل ٠اهذ وؤلاؿالخاث اإلاؼاَز

 . الٜاثم للىكّ وبؿالحي مجخمعي مؼسوَ إلٛامت

 2:ؤلادازي  ؤلاؿالح في الدولُت اإلاالُت اإلااطظاث دوز   -

                                                           
 ؾ.1997،130بھي الدیً ؤخمد، "مؼسوَ ٠ىفي ُىان إلؿالح ألامم اإلاخددة"،مجلت الظیاطت الدولیت،ُدد ،   1
 الٜدواوي ٗیـل بً مِیم آ٤ طمحر ،"بطتراجیجیاث الخوىیس و ؤلاؿالح ؤلادازي و دوزھا في حِصیص ألامً الىهني،ؤهسوخت دٟخىزاٍ في ال٘لظ٘ت  2

 15ؾ.2006ألامىیت ،٠لیت الدزاطاث الِلیا،ٛظم الِلىم ؤلادازیت ،حامِت هایٙ الِسبیت للِلىم ألامنى ،السیاق،، 
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 حها في مِص٤ ُنها، ٗدواxّٗ مل مترابوت ومتراؿت ال ًم١ًبن طُاطت ؤلاؿالح ؤلادازي هي هخاج لِدة ُىا

١ها بال مً زال٤ مدٞس ُالمي ًدٞس حل الِالم وفي  ؤلاؿالح طىاء ٠اهذ دازلُت ؤو زازحُت، ال ًم١ً جدٍس

را اإلادٞس ؤو َرٍ الٌاَسة هي الِىإلات، خُث ًخم الاهخٜا٤ مً الخدًث ًُ الثىاثُت الٜوبُت  ٠اٗت اإلاُادًً، َو

ت  ام الِالمي الجدًد والري ؤٗسش ما ٌِٖس بالِىإلات ؤي الؼ٘اُٗت والدمٜسهت وخٜٚى ؤلاوظانبلى الىٌ ومجمُى

ت جمع ƒ مً اإلابادت والتي ال ًم١ً الِمل ت وحرٍز ٍس ت ألياإلاجاا دون بٛساز بؿالخاث حَى  . بلد الث الخٍُى

ٝ حؼ١ُل وحُٔحر اإلاؼهد ا ًُ هٍس  ٛخـادي والاحخماعي والظُاس يالا وبرل٣ ٗةن الِىإلات حظعى بلى حظُحر آزاَز

ت را مً زال٤ الِالٛت اإلاىحىدة بحن الِىإلات والخددًث ؤي مخولباث الخددًث في  . وؤلادازي بـ٘ت حرٍز ٟو

 (.اإلاظخىي ؤلادازي ( مُدان الدظُحر زاؿت

ت ذا ٗةن الدو٤ مجبرة ُلى الاهسسان في مىحت الِىإلات ، وذل٣ ٛـد اخخال٤ م٢اهت دازل اإلاىٌىمت الدولƒُو

را س ٟو  بيُاث الخالئم مّ الخدىالث الدولُت الاحخماُُت والاٛخـادًت وما حظخدُُه اإلاىاٗظت الدولُت مً جٗى

٘اءة ُالُت في الدظُحر ؤلادازي ٛادزة ُلى مىاحهت الخإزحراث الدولُت واجساذ  دًىام١ُُت، ذاث مظخىي ٟو

ت  . الٜسازاث اإلاـحًر

ع خٜٚى ؤلاوظان ←  : الِىإلات وج١َس

 الِامل البؼسي َى مدٞس الخىمُت بما باُخباٍز مهما في بهخاحها ؤو في اطتهالٟها، لدي ٗدٜه بالخمخّباُخباز 

ت ؤمس ؤطاس ي، لدي ٜٗد جم ٗسق مبادت خٜٚى ؤلاوظان ُلى  بالٌسوٖ الاٛخـادًت والاحخماُُت وؤلاداٍز

ه ًى١ِع بًجابا ُلى ُملُت الخىم الدو٤  تزاؿت وؤن وكّ ؤلاوظان ومدي اخترام خٜٛى  . ُت ؤلاداٍز

ت ←  . الِىإلات وجُِ٘ل الدًمٜساهُت ؤلاداٍز

ا في مىاحهت الخددًاث ومِالجت  –بِد ؤن ؤًهسث ؤلادازة الخٜلُدًت  ← ال١الط١ُُت ٛـىزَا، وعجَص

 . ألاطاطُت التي بدؤث حِاوي منها ٠اهس٘اق اإلاسدودًت وجدوي الجىدة وطىء الدظُحر الٜلاًا

دم بػساٟهم الِ٘لي في ُملُاث الخسوُى والدظُحر والخيظُٝمِؽ الِاملحن في اi ومسد ذل٣ َى  .1لخىٌُم ُو

ت حظهل  وباإلاٜابل ٗةن مخولباث الِىإلات والاه٘خاح والؼساٟت في مسخلٙ اإلاُادًً ً٘سق الُٜام بةؿالخاث بداٍز

ت مً زال٤ بػساٞ الِاملحن ف . الاطخ٘ادة والخِامل بحن الدو٤  ساهُت ؤلاداٍز ي الِملُت لرا ٗةن جُِ٘ل الدًمٛى

د مً الاَخمام ت وبُواءَم اإلاٍص ابت الراجُت ؤلاداٍز  . وجدمُلهم اإلاظاولُت زلٝ لديهم هَى مً الٛس

خمثل ؤلاؿالح ؤلادازي  ت في( جدظحن الدظُحر)ٍو ساهُت ؤلاداٍز  : مً زال٤ جُِ٘ل الدًمٛى

ت - ت في البيُاث ؤلاداٍز  . زلٝ مىار طُاس ي ومجخمعي مهُإ إلخدار حٔحراث حرٍز

ت ُلى ٛدزاث ؤلادازة الراجُتالا  -  . ُخماد في جدُٜٝ الخىمُت ؤلاداٍز

ت بوٚس ُٜلُت بُِدة ًُ البحروٛساهُت -  . خل ؤلاػ٢االث ؤلاداٍز
                                                           

1
طِیدي وؿاٖ ،"الدوز الاٛخـادي الجدید للدولت في ًل الِىإلات"،مدازلت مٜدمت للملخٜى الدولي خى٤ بٛخـادیاث الخىؿـت والدوز الجدید  

 یب الخىؿـت و جٜىیاجھا،٠لیت الِلىم الاٛخـادیت و ُلىم الدظیحر ،حامِت ٗسخاثللدولت ،دوزة جدزیبیت خى٤ ؤطال
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ت ً٘سكها الىاّٛ الدولي ٟؼسن لالهسسانx ٠ل َرٍ ؤلاحساءاث، ججِلىا ؤمام كسوزة ت حرٍز  ج بؿالخاث بداٍز

ب الدولي  .في الٟس

 العمىمي الجديد املبحث الثاني: التسيير  

الجدًدة،  ادًت اإلاهمت، وؤهمان مً اإلاىخجاثؤؿبذ طٚى جخالقى ُٗه الٜلاًا الظُاطُت والاٛخـN.P.M  بن    

بت حدا مً بدازة الٜواَ الخاؾN.P.M   وفي الىاّٛ  .ُلى مظاٗت ٍٛس

في  َ الِامٟسواب حدًد ً٘سق ه٘ظه ُلى بدازاث الدولت، جصامىذ مّ ؤشمت مؼسوُُت الٜواN.P.M بن وؼإة

ُ٘خه ٠اهذ جىوىي ُلى هابّ البدث ًُ َرٍ اإلاؼسوُُت  الدو٤ الٔسبُت وفي َرا الاججاٍ، ًم١ً الٜى٤ ؤن ًو

 1اإلاٜ٘ىدة.

 ٗالدظُحر الِمىمي ًٜترح هٌاما حدًدا ًٜىم ُلى زواب الِ٘الُت التي جاطع ُٜالهُت ُمل ؤلادازة ،وجٜىي    

م١ً الٜى٤ ؤن  ش ٟدل إلاىاحهت ؤشمت اإلاؼسوُُت َرٍ ، ٗبِد ؤن ؤطظذبس N.P.M  زؤطما٤ مؼسوُُتها ،ٍو

ٝ الِام، ٗةن ؤلادازة ؤؿبدذ جبدث ًُ  مؼسوُُتها ُلى زواب وم٘هىم الظلوت الِامت زم بِد ذل٣ اإلاٗس

ى زواب الِٜالهُت الري حاء به  ،  ه٘ظها،  وفي ًل َرا اإلاىار بذن طخجد ؤلادازةN.P.Mزواب حدًد ؤال َو

 .اإلا٘اَُم الجدًدة للِ٘الُت واإلاسدودًتوبـ٘ت جلٜاثُت مخإزسة ب

ٗالظماث الخٜلُدًت التي ٠اهذ مً زاللها ؤلادازة بُِدة ٠ل البِد ًُ الِ٘الُت، طختٞر اإلا٢ان بـ٘ت 

جُت، ا في ذل٣ ػإن اإلاٜاوالث الخاؿت، للبدث ًُ الِ٘الُت نهال١٘سة الٜاثلت بان ؤلادازة هي ملصمت، ػإ بلى جدٍز

 ٚ  . ٤ الخجاوب مّ الخٜىُاث الخدًثت للخىٌُم واجساذ الٜسازُملها مً زال و ُٜلىت هس

ُت الِمل ؤلادازي والترطاهت الٜاهىهُت  ولخدُٜٝ َرا الهدٖ هجد ؤن الخ١٘حر، لم ٌِد ًىـب ٜٗى ُلى ػُس

ت التي جسف الدظُحر، وبهما بدؤ ؤلاَخمام ًىـب ؤو ًمخد بلى ُٟٙ ًم١ً ؤلاطخ٘ادة مً ججسبت  واإلاظوٍس

 .ا٤إلاجَرا ا الخاؾ في الٜواَ

 املفهىم  أسباب ظهىر ول: املطلب الا  

د      ؤوضح ٛد َُمىذ ؤلادازة الِامت الخدًثت ُلى ؤحىدة ؤلاؿالح ؤلادازي في الِدًد مً دو٤ الِالم. ٛو

Menning  1997 َىلىدا،  هه ٛد جم جوبُٜها بـىزة ٠املت في ٠ل مً اإلامل١ت اإلاخددة، هُىشلىدا، اطترالُا،ؤي ؤ

د، ىداوال الظٍى ١ُت ٟو د ًهس َرا ا .ىالًاث اإلاخددة ألامٍس  2لىمىذج ؤو ؤلاهاز بإطماء مسخل٘ت:ٛو

 1991في طىت .Hood  ؤلادازة الِمىمُت الجدًدة -

 1992في طىت .Barzelay  همىذج ما بِد البحروٛساهُت -

 1992في طىت .Osborne Gaebler  بُادة ازتَر الخ٢ىمت -

                                                           
1 J .March , Decisions and organisations, Oxford. Blackwell, 1989,p54. 
2 Luc ARREGLE Jean, "Les Nouvelles Approches De La Gestion Et DesOrganisation" ,  ed Economica,Paris, 2000 ,p78. 
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ص باألطاض ُلى الجىدة في الِ٘ل  بن الَ٘س ألاو٤: ٛساءة في اإلا٘هىم اطتراجُجُت وزَان َرا اإلا٘هىم الجدًد جٟس

ت ؤطاطا ألي ُمل. مً َىا  طىاء ُلى اإلاظخىي  ؤلاٛخـادي، الظُاس ي، ؤلاحخماعي والخٜني وذل٣ باُخماد اإلاِٗس

ىه وجإَُله زـىؿا ُلى  حاء ؤلاَخمام اإلاظخىي بالِىـس البؼسي، ال٘اُل ألاطاس ي في الِملُت مً زال٤ ج٢ٍى

 1ٛادزة ُلى وكّ خلى٤ وؤزر ٛسازاث.Patrick Gilbertٟ٘اءاث ٟما ًٜى٤   اإلاِسفي لخلٝ

 مً زالله ًُ مِنى ومٔصي الدظُحر ٗالخدًث ُاد آلان مً ألاَمُت بم٢ان ًُ م٘هىم حدًد ًخ٢لم ُٗه ؤو 

ى اإلا٘هىم البدُث ُدها هخددر ًُ م٘هىم الدظُحN.P.M) ) الِمىمي الجدًد مً  ري ؤخدرر الِمىمي َو

 2اإلاىددز مً مدزطت لىدن الاٛخـادًت.Christopher Hood  هٖس

هىزٍ في ألادبُاث بِم الجد٤، ٗ٘ي اطخِساكه  د ؤزاز ؤؿل مـولح "الدظُحر الِمىمي الجدًد" ًو ٛو

ٝ   ؤو٤ مٜالخحنNPM بإنBarzelay اُتٖر     للم٘هىم، ً ـل ٠اججاٍ دولي، ؤزحر ًُ هٍس  و َىدAucoin 1990   ؤو٠ٍى

 Hood 1991خُث اُخبرا ؤن  NPM2اث  حِبحر مسخـس ٌظخسدمه الِلماء واإلاخســحن لإلػازة بلى مىكُى

زة ألطالُب وؤهمان بدا الظوذ زال٤ الِٜدًً اإلااكُحن، طُما في  زة الخدمت الِامت، والتي ه٘ذ ُلىمخمح 

ق الِلماء بىمىذج xؤٗلل،حِمل بؼ٢ل  لىدا". ٗإلًجاد همىذج للخ٢ىمت ٠ياإلال١ت اإلاخددة واطترالُا وهُىشٍ

ت مً اإلابادت إلؿالح ؤلادازة  NPM  حدًد طمىٍ الدظُحر الِمىمي الجدًد د اُخبر ذل٣ بمثابت مجمُى ٛو

 .الِامت في الِدًد مً البلدان

ت اإلاخماز ت مً اإلابادت ؤلاداٍز  لت ُلى هواٚ واطّ، والتي هٔذ ُلىَرا اإلا٘هىم الجدًد حاء إلزتزا٤ مجمُى

 في ؤوازسOECD  دازة الِامت في مٌِم بلدان مىٌمت الخِاون والخىمُت ؤلاٛخـادًتؤحىدة بؿالح ؤلا 

ت ال تي حؼهدَا الخدماث الِامت في الظبُِيُاث. بن    ٌ ًجظد مٌِم الخُٔحراث اله٢ُلُت والخىٌُمُت وؤلاداٍز

 .البلدان َرٍ

٘حن ؤطاطُحن  : ُٗما ًخِلٝ بمـدٍز َىاٞ حٍِس

 لدظُحر َى اهجلىط١ظىوي ، مما دّٗ بِم ال٘سوظُحن لُىوٍٜى بلمظت مًالخٍِسٙ الري ٌِخٜد ؤن مـوذ ا

ت بت مً ِٗل .الاهجلحًز  ومنهم مً ٛا٤ ؤهه ًىوىي ُلى ٠لمت مً ال٘سوظُت الٜدًمت الالجُيُت في ألاؿل ٍٛس

maneggiare   ((الخِامل، الُٜادة) لى ما ًبدو ٠ان َرا اإلاـولح فيباإلًوالُت التي حِني دة هي اليظُان إلا ُو

لت في اللٔت ال٘سوظُت، ل١ً في ٗالدظُحر  1973 ا مً ألا٠ادًمُت ال٘سوظُت في ُاماًت اإلاواٖ ٛبل زطمxُ هٍى

س ُليها ماطظاث الٜواَ الخاؾ  الِمىمي ًجمّ بحن اإلاخولباث الِامت لل١٘اءاث التي جخٗى

امت وػسون الٜواَ الِام مً ٛبُل اخترام الخدمت الِمىمُت وخظً اطخسدام ألامىا٤ الِ

 ،ٗلسوزة…والؼ٘اُٗت

 اخترام الِىاؿس والؼسون الظابٜت َى الري دّٗ َرا ال١٘س الخدبحري الجدًد ًٌهس زالٗا إلاا ٠اهذ ُلُه ؤلادازة

                                                           
1
 Magette Leslie Pean, Nouvelle gouvernance et organisation, France, SLP,2005,p45.   

2 J. Kingdon , Agendas, alternatives and public policies, Longman,NewYork, London, 1984 ,p65 
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 1الخٜلُدًت.

ب٘سكِخه  N.P.M وبِد اه٘خاح ؤلادازة ُلى مدُوها ؤلاٛخـادي وما ًخولبه ذل٣ مً جٜىُاث خدًثت ًهس م٘هىم

د مً الخىحه هدى الظٚى في الٜوالسثِظُت، وهي مىحت ؤلاؿال  دح واإلاٍص مً  اَ الِام، الري طُادي بلى اإلاٍص

ا مًالِ٘الُت مً خُث الخ٢ل٘ت باليظبت للخ٢ىماث، دون ؤن ٢ًىن له خبازاث  ا آزاز طلبُت ًى١ِع ُلى ٓحَر ؤلُا

 2وألاَداٖ.

اث الخدبحر ألازسي، َى ؤٟثر  N.P.Mبن  ،  ٝ  ؤلاهخاحُت وال١٘اءة ًُ جىحها هدى باإلاٜازهت مّ ٓحٍر مً هٌٍس هٍس

ى ًخدٜٝ مً زال٤ جوبُٝ اإلاىاٗظت  ، ٟما َى مِسوٖ في الٜواَ الخاؾ،جدظحن جدبحر اإلاىاشهت الِامت. َو

حز ُلى اإلابادت ؤلاٛخـادًت والُٜادة،  ٗالدظُحر الِمىمي الخدًث ًدىاو٤  إلاىٌماث في الٜواَ الِام، مّ التٟر

ؼمل حمُّ ألاطالُب والاإلاظخُ٘دًً مً الخدماث الِامت مثل ال خم جوبُٜها ُلىصباثً . َو  خٜىُاث الخدًثت ٍو

 الخدزل الخ٢ىمي في الاٛخـاد وجدذاإلاىٌماث اإلاظاولت ًُ بدازة الخدماث الِمىمُت ، وذل٣ هدُجت جصاًد 

رٍ الدواّٗ ذاث ؤَمُت بالٔت في جددًث الخدماث الِمىمُت  كٔى متزاًد مً اإلاسجٜ٘حن وداٗعي اللساثب ،َو

ٖ  N.P.M ًت م ِا٤ " ًىوىي ُلى مجمُى َاما  اإلا٘اَُم التي ًم١ً ؤن جلِب دوزاَى"ُلم مد١م ومِٜلً ٗو

ٜٗى  جىدة ،الخدُٛٝ...). ٗهى ال ٌِخبرال في ُٜلىت الدظُحر ؤلادازي، مثل (الِ٘الُت ،الخسوُى، بدازة باألَداٖ،

م الىٌام الٜدًممسخلٙ وؿ٘ت ُالحُت لُِىب البحروٛساهُت، بل ًٜدم ه٘ظه ٟسُاز حدًد و   ٛابل لخٍِى

بل ٠ل ش يء مىوٝ مادي بن مىوٝ الدظُحر ال ًخىاٗٝ مولٜا مّ اإلاىوٝ الٜاهىوي، ولِع بؿالخه.  ٗهى ؤوال ٛو

خلخف في الخىٌُم الِ٘ا٤ Actionوواٛعي ًخمدىز خى٤ الِمل  ،  لألشخاؾ ُلى كىء بطتراجُجُت مِدةٍو

ه لى ؤطاض َدٖ ًجب بلٓى  .ُو

م مً اإلاـاُب ا ا جوبُٝوبالٓس َرا  ا مً اإلاىٌماث الخاؿت ، ٗةنƒ بخٜىُاجه وآلُاجه التي حاءN.P.M  لتي ًثحَر

 . ألاطلىب ًبٜى ألاٟثر هجاُت، هٌسا ل٢ىهه ًىـب مباػسة ُلى جدُٜٝ ألاَداٖ اإلاسطىمت

ِت حدا، وألاخدار مخالخٜت بـ٘ت ُالœبن وجحرة الخدىالث ا  ُت، وال٢ل يهدٖ بلى الخُٔحر وهدىجمُِت طَس

 َّ ًجب ؤن حِمل ُلى بدزا٤ جٜىُاثٗلل وألاخظً، لرا ٗاإلدازة الِمىمُت لخىاٟب َرا الخوىز الظس ألا 

ت خدًثت لخداٞز مىاهً الخلل لديها با، و ؤوز  ا٤ الِام دازلœفي اN.P.M  خى٤ 1996في بؿداز طىت   -جدبحًر

ت ٟمددداث  خاثث الدطخىزٍت ُلى مظخىي ؤلاؿال مدي جإزحر اإلا١دظباStrehlو Flynn  الخٍ ٠ل مً ؤلاداٍز

الِالٛت ما بحن الدولت  ًد مً ألاطئلت جوسح ه٘ظها لخددًدزثِظُت إلاظلظل ؤلاؿالخاث، مً َىا جبٜى الِد

، ٗمً زال٤ الخدلُالث الِدًدة لىمىذج زواب حدًد ًخِلٝ  الدظُحر ولخـىؿُاجه وهخاثجه ًهس والظٚى

                                                           
1 Luc ARREGLE Jean, "Les Nouvelles Approches De La Gestion Et Des Organisation" , ed Economica,Paris, 2000 p25. 
2 Paolo Urio , La nouvelle gestion public , in la pensée comptable, ( sous direction de Marc Hufty ) éd, PUF, 1998, p 95. 
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ت ال١الط١ُُت التي  زاؿتN.P.M )،  ( لــمِادال N.G.P )  ( بمٜازبت الدظُحر الِمىمي بدُث ؤؿبذ في الىٌٍس

 1947.1طىت Herbert Simon  حِسق لها

اث N.P.M  بن الىٜاغ الخاؿل خى٤   التي ًهسث خى٤ الدظُحر بـ٘ت ُامتَى ًاطع لىمىذج خى٤ الىٌٍس

َُم ال زاؿت في اهجلترا زـىؿا مً لدن مدزطت لىدن للدزاطاث الاٛخـادًت، َرا اإلا٘هىم ٟٔحٍر مً اإلا٘ا

اث  سلىً ت وؤزسي بًدًىلىحُت بد١م ازجبان َرٍ اإلا٘اَُم في ٓالبُت الدزاطاث بمجمُى مً ؤبِاد مُِاٍز

 .اإلاـالح

 : بىادر ظهىره الثانيالفرع 

 ة الِامت جدذ حظائالث واطخ٘هاماثًهس الدظُحر الِمىمي الجدًد ُلى ٓساز بسوش الىمىذج الخٜلُدي لإلداز 

ِالُت؟. ٗلٜد روٛسان خى٤: ما الري مً ػإهه ؤن ًجِل الخ٢ىمت الباخثحن، الظُاطُحن والبح ؤٟثر ٟ٘اءة ٗو

ص ٛدزاث الخ٢ىمت مً بالِدًد مً الدزاطاث ألا٠ادًمُت التي جىا1970الى  1960ال٘ترة مً   جمحزث ولذ حٍِص

ً زثِظُحن، واخد منهما طُاطت اإلابادزاث. في َرا الؼإن، زال٤ "  ؤلاٛخـادًىن ًىؿٙ ب ةٛاد بسش جُاٍز

ت  وآلازس New institutional economics  ؤلاٛخـاد اإلااطظاحي الجدًد ت/الدظُحًر ت ؤلاداٍز ٠ان ؤطاطه اإلاِٗس

ت بةدزا٤ اإلاىوٝ الاٛخـادي   في ُملُاث  خُث ٛام ؤلاٛخـادًىن Managerialism   ممثلت في الدظُحًر

تالخ٢ىمت، في خحن ؤدزل اإلاظحرون جٜىُاث الخبرة اإلاه ٜواَ الخاؾ في الٜواَ الِام. ٌٗهسث لل ىُت الدظُحًر

 2الِدًد مً مراَب ؤلاؿالح ُلى ؤطاض َرًً ؤلاججاَحن.

دث  ُ  في َرا الؼإن، حاد٤ الِٜالهُىن ؤلاٛخـادًىن بإن " الخ٢ىمت ٠اهذ اإلاؼ٢ل ؤو الِٜبت ؤلاٛخـادًت التي ٛ

ت ؤلاٛخـاد"   ودُى بلى جٜلُف جدزل الخ٢ىمت، وؤن وحىد ألاطىاٚ وآلُ  ا مً ػإهه جدظحن ال١٘اءةiاهمى وخٍس

 في الخىاٗص واإلا٢اٗأثالاٛخـادًت. ٟما ؤػازوا   بلى ؤن الىمىذج الخٜلُدي البحروٛساهي لم ًددر جىاشه
ً
 ٢َُلُا

ً
 ا

، وهادوا بإن   ألاٗساد ًجب ؤن ٢ًىن لهم الخد ألا حرٟخل٣ اإلاىحىدة في الظٚى ت ال٘سدًت مّ جٗى  ٛى ى مً الخٍس

 3ػسون وؤطباب ال١٘اءة.

ت ؤن جوبُٜاث ومبادت حظُحر الٜواَ مً  الخاؾ مً ػإهه ؤن ًدل ال١ثحر مً حاهب آزس، جسي الدظُحًر

ٝ ، ًادي بلىCommercialization  اإلاؼا٠ل البحروٛساهُت للٜواَ الِام. ٗهم ٌِخٜدون ؤن الدظٍى
ً
الخُٔحر  مثال

ً، بالخالي جدظحن في ؤداء الى٠االث  ُم ومهازاث اإلادي   ٍز ً حظخمدالخفي زٜاٗت ٛو  ٢ىمُت. ٗ٘لظ٘ت اإلاظحًر

 "Search of Excellenceفي ميؼىزَما " Peters and Waterman  مً ؤُما٤ ٠ل مً بُتر و وجسومان اهحنٛى 

                                                           
1 Charles Debash , Science administrative, éd. Dalloz, 1989, p 58 
2 P.A Hall, Governing the Economy. The Politics of State Intervention in Britain and France, Cambridge, Polity Press,1986, p66. 
3 François Lacasse et Jean-Claude Thoenig , L’action publique , éd. L’Harmattan, 1969, p 25 
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١ُت ٠ان ٌِخمد ُلى الهُا٠ل الِلى  ؤلامخُاش البدث ًُ ٍت لإلدازة والري ؤًهس ؤن ؤٗلل حظُحر للؼس٠اث ألامٍس

را بلى بِئت  ؤلاوظاهُت وؤطالُبها،  1.زٜاُٗت داُمتٟو

 ٟت "الدظُحر الِمىمي الجدًد" بلىفي ه٘ع ؤلاهاز، ًسحّ مٌِم هالب ؤلاؿالح الخ٢ىمي ال٘لل في بدء خس 

ذ جاحؼس ٍس بهخسابُت  بِدما ؤدازث خملت1979ٍواهُا طىت التي اُخلذ مىـبها في بس Margaret Thatcher مآز

ٔانƒن. وجبّ اهخساؤؿبدذ ٗيها الخدمت اإلادهُت مادة للخىاز الظُاس ي ختى آلا   Ronald ا، اهخساب زوهالد َز

Reagan  في الىالًاث اإلاخددة، وبساًا مُلحرووي1980طىت  Brian Mulroneyالَما ٛادا  1984طىت  في ٟىدا ٟو

 2خمالث اهخٜادًت ػسطت كد البحروٛساهُت.

 : ماهية التسيير العمىمي الجديد التانئاملطلب 

ظسي للظُاطت      لجدًد بإهه : " بججاٍ ُام لدظُحرؤلاحخماُُت الدظُحر الِمىمي ا ٌِٖس اإلاعجم الظَى

 ا فياإلاىٌماث الِمىمُت حِىد ؤولى مِالم ًهىزٍ بلى بداًت الدظُِىاث في الدو٤ ألاهجلظ١ظىهُت،و بهدؼس الخٜ

مىمي الخٜلُدي الري ٌظخمد مٌِم دو٤ مىٌمت الخِاون و الخىمُت ؤلاٛخـادًت و ُلى ١ُع الدظُحر الِ

ت و الٜاهىهُت ٗةن ؤ٢ٗاز و مِالم الدظُحر الِمىمي الجدًد همبادث مظخىخاة مً الِلىم  مً الِلىم ؤلاداٍز

 ت ؤلازخالالث التي محزث الدظُحردٖ جدظحن و مِالجƒ مً طُاطاث الدظُحر في الٜواَ الخاؾالاٛخـادًت و 

دازة الِامت بلى مظخىي ال١٘اءة إل والتي مً بُنها البحروٛساهُت و ٟرا مداولت ؤلازجٜاء با الِمىمي الخٜلُدي،

ٙ مسخلPollittؤما ُلى خد حِبحر بىلُذ ،  ."الِ٘الُتو  ٘ت "ٗهى ُبازة ًُ ٗللدظُحر الِمىمي الجدًد حِاٍز

ت الخاؿت (ال١ثحر منها جم  اطخٜدام ؤًدًىلىحُت، ؤو ت مً اإلاٜازباث والخٜىُاث ؤلاداٍز ها مً الٜواَ مجمُى

اء ١ٗس بدازي ؤو ٟىٌام ١ٗس السبذ. ُٗىٌ الخاؾ والتي حظتهدٖ س بالخالي، للدظُحر الِمىمي الجدًد ٠ُى

  3اإلاخىلدة في الٜواَ الخاؾ، والتي حظتهدٖ بؿالح الٜواَ الِام. ؤطاطه ألا٢ٗازؤًدًىلىجي 

الُت د ُلى الاهخٜا٤ مً الىمىذج البحروٛساهي managerialists   ٗاإلاىاحٍس ابت)جٟا  بلى (الدظلظل الهسمي والٛس

الِمىمي  ن الدظُحربمِنى ، ؤ، 4الدُم والابخ٢ازpost-bureaucratic paradigm   ا بِد البحروٛساهُتهمىذج م

ت    ما بهفي ٟخا 1997   ٟما ُبر ًُ ذل٣ ٟالٞز وهُىمانManagerialism الجدًد ًدّٗ بالدولت هدى الدظُحًر

الخدماث ًٜىم ُلى مبادت  مالىمىذج الخٜلُدي للخىٌُم وجٜدthe managerial statusًٗ  الىكّ ؤلادازي 

ت،  ٍص خماد ُلىالدظلظل الهس مي البحروٛساهي والخسوُى، اإلاٟس ابت اإلاباػسة والُا الٜدزة الراجُت دون  الٛس

خباز ؤلادازة ُٗه ؤداة في ى حِبحر بػساٞ ال٘ىاُل ألازسي، بكاٗت اُل ًُ هٌام جٜلُدي  ًد الظلوت الخىُ٘رًت، َو

 في خد 
ً
٘حن مً زال٤ اختراما، ٟما ًخم ُٗه جىخiذاجـبذ ُٗه الٜىاُد ؤَداٗا الٜىاُد  ُد طلٞى اإلاًى

                                                           
1
 Anne Amar et Ludovic Berthier, "Le nouveau management public : avantages et limites" (document de recherche présenté dans XVI 

international RESER conférence Services Governance and Public Policies. Lisbon, September 28-30, 2006), p. 14 
2 Anne Amar et Ludovic Berthier, op.cit. p. 04 
3 Joost Monks , op cit p 79 
4 Paolo Urio op cit p 67 
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ٜت للمان الاهلبان..الخ، َرٍ الخـاثف للىٌام البحروٛساهي  الخٜلُدي طِخم اطدبدالها بألُاث ٟوٍس

للدظُحر الِمىمي الجدًد  الظٚى ؤو " ر   ٛاٗت اإلاٜاولت/اإلااطظت ٟإطاض إلدازة الخدمت الِامت. ٗاإلاسوحىن 

لل اإلامازطاث ب١٘سة ؤن   الخى ال٘اؿل بحن بدازة الٜواُحن الِام والخاؾ طدخالش ى، ألن ؤٗ ًجادلىن 

ت طدخسر  1.مً هٖس الٜواَ الِام الدظُحًر

اب ُ   مسخل٘ت ُٗما ًخِلٝ بم٘هىم وم٢ى 14ٛدم ال١ثحر مً ال١خ 
ً
 : منهم ٟسرهاث الدظُحر الِمىمي الجدًد هحججا

 Grueningٓسوهِىٕ : لخف   npmِبحن  ٜلُف اإلاحزاهُت , الخصخـت، ال٘ـلىاؿس الخالُت : جسُ٘م/جفي ال

حز ُلى م٘هىم الِمُل اإلاىاٗظ ل وؤلاهخاج، الِمل باإلًـاالث , التٟر  ت، اإلاسوهت في ال٘ـل بحن الظُاطتالخمٍى

ت، ُٛاض ألاداء، جدظحن اإلاداطبُت ٍص لُت، ، جدظحن ؤلادازة اإلااوؤلادازة، اإلاظاءلت ُلى ؤطاض ألاداء، الالمٟس

٘حن  مساحِت ادة ألاداء، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت، حُٔحر همى الدظُحر، بدازة ػاون اإلاًى (ُلى ؤطاض الخىاٗص ٍش

 2ج١ىىلىحُا اإلاِلىماث. اطخسدام

حر زدماث ذاثؤما بىزٍيع ًسي باهه اإلا٘هىم اإلاُِازي لإلدازة الِامت التي جخإلٙ مً م٢ى   هاث مترابوت هي: جٗى

ً الِمىمُحن والطُما مً كىابحىدة ُالُت للمىاهىحن ادة اطخٜاللُت اإلاظحًر ت، ، ٍش ٍص ابت الى٠االث اإلاٟس ى ٛز

ت والخ١ىىلىحُت التي ً ُٛاض دخاحها وم٢اٗإة ألاٗساد ُلى ؤطاض جلبُت ألاداء لألَداٖ   ، بجاخت اإلاىازد البؼٍس

را بدزاٞ اإلاصاًا التي ٛد جىجس مً ُامل iألداء وؼاها اإلاظحرون د، ٟو  ُ الدصجُّ ُلى )ٗظت اإلاىام بؼ٢ل ح

 اإلا ، ٗخذ(اإلاىاٗظت
ً
ساق الِامت بدال ًم١ً   مً الاٛخـاز ُلى الٜواَ الِامجا٤ للٜواَ الخاؾ في جىُ٘ر ألٓا

 : جلخُف مجمل الخِاٍزٙ في الجدو٤ الخالي

                                                           
1 Anne Amar et Ludovic Berthier, op.cit. p. 06 
2 W. Bernarth , le nouvelle management publique , concept, situation enwallonie , quelque ré- flexions , vision et conclutions 

opérationnelles, Genk,Belgique,1998,p89. 
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م  :  ٘اث الدظُحر الِمىمي الجدًد02الجدو٤ ٛز  .حٍِس

 اشبىزن و ٓابُلس

Osborne et 

Gaebler 

 

 بىزٍيع

Borins 

1994 

 

 ٗازلي و ازسون

Farlie et al 

1996 

 

 Pllit بىلُذ

1993,1994 

 

Hood 1991 َىد 

Dunleavy دوهلُ٘ي 

 

ت الخ٢ىمت:  ٍص ال مٟس

ص  حٍِص

اٟبر للمسوهت، 

خماد  الُا

اث  ُلى اإلاظخٍى

 ألاٛل

 .للخىٌُم

ص الخ١م الداوي  حٍِص

 ،و الطُما مً

ت ٍص ابت اإلاٟس  الٛس

 للى٠االث

 

ت ٣ٗ  ٍص الالمٟس

 الترابى

 الخىٌُمي : اػ٢ا٤

مت  حدًدة لخٟى

 الؼس٠اث ،الاهخٜا٤

الى همى مدلي 

 لالدازة

ت الظلوت ٍص  المٟس

ت في  ؤلاداٍز

 الخدماث

 الِامت

 

ب الِملي  الخدٍز

 ُلى

 الدظُحر اإلادتٖر

 

 جد٘حز الخ٢ىمت ُلى

 الخىحُه ال الخىُ٘د

 

 ال٘ـل بحن 

 الاطتراجُجُت

 ألاطاطُت الِامت و

 ٠ل ما ًدُى

 دًتبالجىاهب الخىُ٘

 ال١بري 

 ج٣ُ١٘ وخدة

البحروٛساهُت 

 الخٜلُدًت

 الى و٠االث مظخٜلت

 

الخدى٤ مً ججصثت 

 الىخداث

الى همادج ػبه 

 حِاٛدًت

 

اإلاىاٗظت دازل 

 الٜواَ

الِام : ٛد ٢ًىن 

 ُٗما بحن

و بحن ؤالجمهىز 

 الِدًد مً

سي الخدماث  مٗى

 جٜبل اإلاىاٗظت َدا

ٙ اإلاى٘خذ  اإلاٛى

 باليظبت لالوؼوت

 الُٜام الِامت ًجب

 به ختى في مىاحهت

 الٜواَ الخاؾ

 

س الُاث  وكّ و جوٍى

الظٚى لخىشَّ 

 اإلاىازد

 في الٜواَ الِام

ادزا٤ الُاث 

 ٚ  الظى

وػبه الظٚى 

 لدصجُّ

 اإلاىاٗظت

ادة  الخدى٤ الى ٍش

ً اإلاىاٗظت و  الخمٍى

 اإلاسخلى ،الِالٛاث

 في الخِاٛدًت

 الٜواَ

اه٘خاح  الِام،

ُ٘ت اإلامىلحن  ًو

ٍسً( ُلى  (اإلاٗى

 اإلاىاٗظت
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الدظُحر و الخد٘حز 

 ُلى

ؤطاض اإلاهمت ال 

 الٜىاُد

 

 خلٝ الخِاون بحن

 الٜواُحن الِام و

 الخاؾ

 

ال٘ـل بحن 

ل  الخمٍى

 الِام و اطخٜاللُت

س الخدمت  مٗى

 

ال٘ـل الىاضح 

 بحن

ُ٘ت اإلاؼتري  ًو

سو   اإلاٗى

 

 همى ُلى الخإُٟد

 الٜواَ

 في الخاؾ

 اإلامازطاث

ت  ؤلاداٍز

حر  زدمت الِمالء  زدماث ُالُت جٗى

 الجىدة للمىاهىحن

 ،زدمت الِمالء و

 اإلاظخسدمحن

 

 الخإُٟد ُلى

 اطخجابت مٜدم

 الخدمت للِمالء

 ،اَخمام اٟثر بجىدة

 الخدمت

الخإُٟد ُلى 

ُت  الىُى

 الاطخجابت للِمالءو

 

 

حز ُلى  ادة التٟر ٍش

ابت  ٛز

 اإلاسسحاث

 

 شبىزن و ٓابُلس

Osborne et 

Gaebler 

 

 بىزٍيع

Borins 

1994 

 

 ازلي و ازسونٗ

Farlie et al 

1996 

 

 Pllit بىلُذ

1993,1994 

 

Hood 1991 َىد 

Dunleavy دوهلُ٘ي 

 

جىحُه هخاثج 

 : الخ٢ىمت

ل ُلى ؤطاض  الخمٍى

اإلاسسحاث ال 

 اإلادزالث

 جُُٜم /ُٛاض

 اإلاىٌماث و الاٗساد

 م ُلىiو م٢اٗا

 اَداٖ ألاداء

 مجخمِت

 اطخسدام ؤطالُب

ٟثر ػ٘اُٗت 

 إلاساحِت

 ألاداء

 

َداٖ ألاداء ا

 جىكّ

ً  مً هٖس اإلاظحًر

/ 

ً  اإلادًٍس

دت ، و  مِاًحر ؿٍس

 مٜاًِع

 لالداء

 

مٜاولت الخ٢ىمت 

 ال١ظب

 بدال مً الاه٘اٚ

حر اإلاىازد  جٗى

ت  البؼٍس

 و الخ١ىىلىحُت التي

 ًدخاحها اإلاظحرون

 لخدُٜٝ اَداٖ

 ألاداء

الاَخمام اٟثر 

 بالُٜمت

مٜابل اإلاا٤ 

 وم٢اطب ال١٘اءة

محزاهُاث زابخت 

 ٗـلُتو 

د  الخإُٟد ُلى اإلاٍص

الاهلبان  مً

 الخٜؼٙ فيو 

اطخسدام اإلاىازد ، 

ؿُآت  بُادة

 اإلاحزاهُاث لخ٢ىن 

ػ٘اٗت مً خُث 

 اإلاداطبت
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الظٚى مىحهت 

 للخ٢ىمت

 الخُٔحر مً زال٤:

الاطخ٘ادة مً 

 ٚ  الظى

الخسُ٘م مً  

 الِمالت

حُٔحر ُالٛاث 

 الِمل

 

 

الِمل الاطدباقي 

 للخ٢ىمت

اًت زحر مً:  الٛى

 الِالج

س طٚى الِمل   جدٍس

 

  

 :اإلاـدز

George A. Larbi The New Public Management Approach and Crisis States:  UNRISD Discussion 

Paper No. 112, September 1999   

 املطلب الرابع :الخدمة العمىمية و التسيير العمىمي الجديد

 الظٚى ٟةهاز للِالٛت بحن ؤلادازةًثت جسج١ص ُلى جبنى هٌام الٜاُدة ألاطاطُت لإلدازة الِمىمُت الخد    

م١ً الىٌس لإلدازة الِمىمُت الخدًثت ٟىمىذج مُِازي إلدازة الٜواَ الِام وجخلمً الِدًد مً   والظُاطت. ٍو

د بسش َرا الىمىذج لالطخجابت للخٜا  ثٝ الاٛخـادًت والاحخماُُت والتياإلا٢ىهاث اإلاترابوت مّ بِلها، ٛو

م١ً جلخُف جل٣ الخٜاثٝ ُٗما ًلي واحهذ  :الخ٢ىماث في مسخلٙ دو٤ الِالم زال٤ الِٜدًً اإلااكُحن ٍو

 .ؤن الٜواَ الِام ًدظم ب١بر الدجم وضخامت الخ٢ال1ُٙ. 

 .الخاحت لالطخ٘ادة مً ج١ىىلىحُا اإلاِلىماث لخدظحن ال١٘اءة2. 

 .جىدةالاخخُاحاث اإلاتزاًدة للمىاهىحن للخـى٤ ُلى زدمت جخمحز بال3. 

 .4 ٚ صي لالٛخـاد الخس الٜاثم ُلى هٌام الظى ىال٣ ؤًلا  .الخدى٤ مً الاٛخـاد الٜاثم ُلى الخسوُى اإلاٟس َو

ملُت لإلدازة الِمىمُت الخدًثت وؼئ ت ُو اث ١ٍٗس الِمىمُت والتي  ذ مً زال٤ الاججاٍ الجدًد للخدمتمظٓى

وال٘اُلُت. ول١ً مّ  ٟحز ُلى ُٛم ال١٘اءةمُت خُث التر جإزسث بؼ٢ل واضح باإلهاز اإلاُِازي للخدمت الِمى 

ت التي ًمس ُلى الٜواَ الِ  :واإلاِخٜداث الخالُت ام ، ٠ان البد مً بدزا٤ اإلا٘اَُمالخُٔحراث اإلادظاُز

٘حن الِمىمُحن البد ؤن ًٜدمىا الخدمت1.  دٜٜىا موالبهم  الخدمت بد٤ مً بدازة الدٗت. ٗاإلاًى للمىاهىحن ٍو

 .خمّإلاجدازة امً مداولت الخد١م وب بدال

ً الِمىمُحن في2.  ت  حِل الخدمت الِامت الهدٖ النهاجي. ًجب ؤن ٌظهم اإلادًٍس بىاء وخدة حِاوهُت مؼتٟر

ت لخدمت  .اإلاـلخت الِامت والتي ًم١ً ؤن حظاَم بىاء مـالح ومظاولُاث مؼتٟر
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 اهىحن ًم١ً جدُٜٜهاالخ١٘حر بإطلىب بطتراجُجي. ٗالبرامج وألاَداٖ التي حظعى لخدُٜٝ اخخُاحاث اإلاى 3. 

ٜت مبخ١سة جخمحز بال٘اُلُت مً زال٤ حهد حماعي حِاووي  .وبوٍس

٘حن الِمىمُحن لِع ٜٗى الاَخمام والاطخجابت4.  إلاوالب   زدمت اإلاىاهىحن ولِع الِمالء. ًجب ُلى اإلاًى

 1الِمالء ول١ً الاَخمام بىاء ُالٛت ٌظىدَا الثٜت والخِاون مّ اإلاىاهىحن.

ٜااإلاظاءلت.ٗاإلا5.  ٘حن الِمىمُحن ال ًجب مظاءلتهم ٜٗى ٗو  ظاءلت لِظذ ً مظإلت بظُوت. ٗاإلاًى

ُم ا  .جمّ واإلاِاًحر اإلاهىُتœلىٌام الظٚى ول١ً البد ؤن ًخم مظإلتهم هبٜا لألهٌمت والٜىاهحن ٛو

حز ٜٗى ُلى ؤلاهخاحُت. ٗاإلاىٌماث الِمىمُت6.  دم التٟر م ُو  بُواء ؤلاَخمام لألٗساد وجٜدًَس

ِها مًًم١ً ؤن  ت  زال٤ ألاطلىب الخِاووى والُٜادة جىجح في جدُٜٝ ؤَداٗها بذا ٛامذ بةدازة مؼاَز اإلاؼتٟر

ت وؤخترام وجٜدًس ألاٗساد  .اإلاِخمدة ُلى ؤطلىب اإلاؼاٟز

 ووكّ مـالح اإلاىاهىحن ٛبل مـالح جٜدًس اإلاىاهىحن للخدمت الِمىمُت وبُوائهم ألاولُت في الخدمت.7. 

 .اإلاظدثمس

 التسيير العمىمي الجديد الكالسيكي إلى التسيير العمىمي منامس : املطلب الخ

بأزس مً  ت الخٜلُدًت َى ٌِبر ُىه بؼ٢ل ؤووزاؿت الِدًد مً مىاؿسي الىٌٍسN.G.P  بن الٔسق مً    

مسجبوت بىٌام ُدًم  م في ٓالبُتهم ُىاؿسزال٤ اهخٜادا ألَداٖ الخدبحر الِام هٌسا ل٢ىم ًٜاومىن الخُٔحر ؤو ؤ

حظهُالث الدولت  ً البحروٛسان وؤشخاؾ مظخُ٘دًً مًإلاسدودًت ٌِمل زـُـا إلزكاء ؤَىاء هبٜت ٛلُلت ما

اًت  بذن الخدبحر الِمىمي َى ؤًلا مٜترب ًم١ً مً زالله  l’Etat providence ) 2. )اإلاخدزلت ؤو الدولت الُس

إلاٜترباث اإلاخِددة واإلاسخل٘ت بل َرا اإلاٜترب ًبٜى مً كمً ا N.G.P )، ( مىاٛؼت الدظُحر الِام الجدًد

 م حظخوّ ججاوش حظُحر الؼإن الِامواإلاخىاٛلت والتي ل

 اإلااطع ُلى اإلاٜترب الُ٘بري وال١ُجزي. بذن مً َرا اإلاىولٝ ًجب البدث ًُ اإلاؼتٞر الري ٌِوي الخماط٣

 الظُاطت واإلابيُتلهرا الازخالٖ ٛـد بؿالح ؤوؼوت الدولت باطم الِ٘الُت لبلْى ألاَداٖ اإلادددة مً هٖس 

ُِت، وباطم اإلاىِ٘ت ٟرل٣ لخدُٜٝ ألاَداٖ بإٛل الخ٢الُٙ وبدون جبرًس للمىازد اإلاادًت  .ُلى آلُاث حؼَس

ت مً الدظائالث جوسح خى٤ الدظُحر الِمىمي، مً َىا بذن ًم١  ً الٜى٤ بإن طاا٤ الِ٘الُتهي مجمُى

ص اوؼٔا٤ الخ٢ام ومىٌسي الدظُح ووؼان دًد، ٗاإلاؼا٠ل الري ًوسخها ر الِمىمي الجالدولت ٠ان ٌؼ٢ل مٟس

ُىم َى الجاهب اإلاخِلٝ بلِٙ هي مؼا٠ل ٛدًمت ل١ً الجدًد ٗيها ال (دولت، جىٌُم... )الجماُاث  حظُحر

وطس َرا  مىازد َرٍ الجماُاث الِامت والىاجج ؤطاطا ًُ اوِدام الخىاشن بحن ؤلاًساداث والىٜ٘اث، وعجص

                                                           
1
ر الِمىمي الجدید في ٛواَ الخِلیم الِالي دزاطت خالت : حامِت مدمد زیلس ـبظ١سةـ"، مرٟسةبً ُیس ى لیلى،"ؤھمیت الدظیح   

 ماحظخحر في ُلىم الدظیحر ، جسـف حظیحر ُمىمي،٠لیت الِلىم الاٛخـادیت و الدظیحر،ٛظم ُلىم الدظیحر ،حامِت مدمد زیلس

،بظ١سة 2005-2006،ؾ .98-99  
2 Paolo Urio op cit p 45 
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ادة في ج٢الُٙ ٍادة في الىٜ٘اث الاحخماُُت الىاجج ًُ ًىاَس مجخبؼ٢ل مباػس بلى الص  الخلل ًسحّ مُِت، ٠الٍص

ادة ُلى ازج٘اَ ج٢الُٙ ؤلاؿالح واإلاداٌٗت ُلى البِئت، زم ُى  الصخت، إلات الاٛخـاد وبُادة ججدًد البوالت، ٍش

سلى مً مسحُِت ىم ال ًاللُبرالي، بدُث ؤن ألامس لم ٌِد ًٜخـس ٜٗى ُلى ُُٟ٘ت الخدبحر بل بن اإلا٘ه ال١٘س

ه مىاهج ومبادت الخدبحر الِ بًدًىلىحُت ى ما ًُ٘د كسوزة هٜل في زلم َرا الخساٞ ال١٘سي الري حِٗس ام، َو

ج الخدبحر ال جسلى ٛى مً ٗمىاه –ومبادت الخدبحر في اإلااطظاث الخاؿت بلى مظخىي الٜواَ الِام  مىاهج

ُم ومِخٜ الخىاحد ت لىٌم ٛو ْى َرٍ الٔاًت ُلى بذن لبل –داث بًدًىلىحُت ؤلاوظاوي ذو الخمىلت ال١ٍ٘س

 :الِمىمي في م٘هىمه الاٛخـادي ال بد مً مظخىي الخدبحر

 .اطدبدا٤ م٘هىم اإلاىاهً بم٘هىم الصبىن  -

 مىخىحاث اإلاٜدمت مً ؤطىاٚ مخِددةازتزا٤ دوز ال٘سد باُخباٍز ُلى في حماُت ُامت في مجسد مؼتري لل -

 .مى٘ـلت بِلها ًُ البِم

ت مً الخٜٚى والىاحباث التي ؤطىدث لها مً هٖس الجماُت اإلاج م الـىزة الدًمٜساهُت الخاملتجدوُ - مُى

 1الظحروزة الظُاطُت.  ُبر

ٛساز  لِع ال٘اُل الدولي ول١ً ال٘اُل اإلادلي ُلما ؤن ؤي(Acteurs ) َرٍ الظحروزة حظخدعي حُٔحر ال٘اُلحن

لخبُِخه  ؤو بأزس ال٘اُل اإلادلي هٌسا ؤوالي ال ًازس ُٗه بؼ٢ل ُلى اإلاظخىي الِالمي ؤو الدولي اٛخـادي ؤو طُاس 

دم ٛدزجه ُلى مىاحهت آلازس. مً َرا اإلاىولٝ جخطح ؤَمُت الخبراء رل٣ للِ٘ه ُو  اإلاالُت والاٛخـادًت ٟو

(Experts  ) ػب١ت مً الخبرة لوسح الخلى٤ ً ت مً اإلاج وؤَمُت ج٢ٍى  اإلاؼا٠ل ُلى مظخىي الدظُحر، وذل٣مُى

 .مدي الخىاٗٝ ما بحن الخلى٤ اإلاٜدمت ومدي مالءمتها للىكّ الظُاس ي الساًَ في بلد ما، َرا مً حهت بمساُاة

 ؤما مً حهت زاهُت، ًبٜى اإلا٘هىم ذو خمىلت طُاطُت ال ًسف زئٍت حدًدة بل َى ٜٗى حُٔحر ُلى مظخىي 

البِم  ؤماThomas Kuhnاإلا٘هىم ًدُل ٜٗى ل١ُُ٘ت ٗهم الدظُحر الِام بؼ٢ل ٠امل ٟما ٌؼحر بلى ذل٣  ،

َى  سف باللسوزة الخُٔحر بؼ٢ل ُام بلآلازس مً الباخثحن ِٗؼحر بلى ٠ىن الخُٔحر ُلى مظخىي اإلا٘هىم ال ً

ت، طُاطُت، اٛخـادًت  .ٜٗى ًسف خالت بُِنها في دولت ما هٌسا الزجبان َرا الخُٔحر بِدة مازساث بداٍز

ٍس ُلى ت ُلى َرا ألاطاض ًوسح الدظائ٤ خى٤ مدي جٗى  خمىلت بًدًىلىحُت، وذل٣ بد١م ؤلاؿالخاث ؤلاداٍز

ت هي ؤًلا بلى حاهب ٠ى   ا جٜىُتنهاإلاسجبوت بالدولت. ٗالخ١م ُادة ما ًيبني ُلى طُاطت، ٗالظُاطت الخدبحًر

 هٌسها ذاث خمىلت بًدًىلىحُت بد١مًخٜاهّ ٗيها ما َى اٛخـادي مّ ما َى طُاس ي وبدازي جبٜى في 

ت اإلا ت هي ؤًلاسجبوت بالدولت، ٗالخ١م ُادة ما ًيبني ُلى طُاطت، ٗالظُاطؤلاؿالخاث ؤلاداٍز  ت الدظُحًر

ت لل ىت الِ٘ل الِمىمي في بدازة اإلاىازد اإلاادًت والبؼٍس  دولت ٗسحل الظُاطت، ٟسحل ؤلادازةبًدًىلىحُت لؼُس

 م مـلختجد١مهما َىاحع بوظاهُت وزٓبت في الخد١م بإطالُب ومىاهج جٜىُت مٔل٘ت بدواعي طُاطُت جسد

                                                           
1
66ؾ.2003ھحر ُبد ال١سیم ، الخوماهیت ٛلایا و جوبیٜاث ، الٜاھسة ،اإلاىٌمت الِسبیت للخىمیت ؤلادازیت،، ال٢اید ش    
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ت هاٗرة في مساٟص ا  لٜساز، ؤو ٛادمت مً مٜاوالث زاؿتهبٜت ؤو هبٜاث مُِىت بما هسب طُاطُت ؤو بداٍز

ّ مً  الري ً٘ظس دزى٤ الٜواَ الخاؾ بإطالُبه اللُبرالُت في جدبحر اإلااطظاث الِامت الص يء بدُىي الٗس

َرا حِبحر ًُ مددودًت الدولت ُلى مً الىٜ٘اث الِمىمُت ُبر طُاطت ببسام الِٜىد و   اإلاسدودًت والخد

الخاؿت  َرٍ الِٜىد جساعى ٗيها ٜٗى مـلخت الدولت مً حهت ومـلخت اإلاٜاولت مظخىي جدبحر الؼإن الِام،

ادة باء الاحخماُُت للمىاهً. كسبا إلابدؤ ا مً حهت ُلى خظاب الٍص ٝ الِمىمي، ؤي بمإلاجفي ألُا ِنى اهُت في اإلاٗس

 1دوزَا ألاطاس ي في خماًت اإلاـلخت الِامت. ؤن الدولت اإلاخدزلت، جسلذ ًُ

 الفرق بين التسيير العمىمي و التسيير العمىمي الجديد 30الجدول رقم : 

 .الِىاؿس الدظُحر الِمىمي الدظُحر الِمىمي الجدًد

 .اخترام الٜىاُد وؤلاحساءاث -ألاَداٖ 

 .الخىحه هدى الِملُاث -

 .جدُٜٝ الىخاثج وزكا الِمالء -

 .دى الىخاثج و الخُٔحرالخىحه ه -

ت  -الخىٌُم  ٍص ُُ٘ت، بيُت َسمُت)اإلاٟس ١ُت ًو  ).َحراٍز

حز ُلى اللىاثذ -  .التٟر

ت -  .الهُمىت الاخخ٢اٍز

ت - ٍص م الـالخُاث، بيُت ػب١ُت )الالمٟس مت جٍ٘ى  )خٟى

حز ُلى الاشخاؾ -  .التٟر

 .الهُمىت الخىاٗظُت -

حن جٜاطم اإلاظاولُت بحن -  .الظُاطُحن وؤلاداٍز

دم الىكىح واضختƒٌؼى -  .ا الخلى ُو

ئ، والخسـف  - ُٙ اإلاظابٜاث الخِاٛد اطخٜاللُتجىُ٘ر اإلاهام الخٜظُم، الخجَص  الخًى

ٝ الاٛدمُت، دون مدظىبُت الخٜدم ُلى ؤطاض الجدازة، بدظب اإلاظاولُت - ُت ًُ هٍس  التٛر

 .وبدظب ألاداء

ابت ماػساث اإلاخابِت ماػساث ألاداء-  .الٛس

ص ُلى الىطاثل -ُت همىذج اإلاحزاه  .جٟس

 .الؼ٢ل اإلاسج١ص ُلى جٜظُم الازاداث -

 .الخمظ٣ بلىابى اإلاحزاهُت -

                                                           
1
87ؾ.2007حىدلي ُبد الىاؿس ،الخىٌحر في الِالٛاث الدولیت بحن ؤلاججاھاث الخ٘ظحریت و الىٌسیاث الخ٢ىیيیت،الجصاثس،داز الخلدوهیت،،    
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ص ُلى ألاَداٖ -  .جٟس

 .الؼ٢ل اإلاسج١ص ُلى ُدم جٜظُم ؤلازاداث -

 .الخمظ٣ بِ٘الُاث ؤلاًساداث -

 .وخدة واخدة مجخمِت ث اإلاٜدمت ؤطاض مىخد حِمل بىؿ٘هاجىٌُم الخ٢ىمت للخدما-

 .الىخداث الخٜلُدًت بلى َُا٠ل ػبه مظخٜلت دازةج٣ُ١٘ ؤلا -

 .َسمي في اإلاٜس السثِس ي مً زال٤ حظلظل الخد١م الِامت مساٛبت الخىٌُماث-

ب الِملي ُ-  .ألاَداٖ و ُٛاض ألاداء لى ؤلادازة اإلاهىُت مّ بُان واضحالخدٍز

ممازطاث ؤلادازة   مً ؤلاحساءاثبدال  جدابحر مساٛبت ؤلاهخاج الظُوسة ُلى اإلادزالث و ؤلاحساءاث مساٛبت ؤلاهخاج

اطخسدام  ؤلاهلبان في طخِما٤ ؤطلىب بدازة الٜواَ الخاؾهمىذج بحساءاث ُٛاطُت في ٠امل ؤحصاء ؤلادازة ب

الث طُاطُت الخدٜٝ مً اإلاىازد  اإلاىازد ِت و مَا جدُٜٝ )ٛلُلت  الولىبت و بهجاش ال١ثحر بةم٢اهاثُملُاث مخٛى

 (.ال١ثحر بالٜلُل

 : التسيير املفىض أسبابه و انعكاساته الثالثاملبحث 

ؤلاحساءاث التي  ذ ٌِخبر الدظُحر اإلا٘ىق َى مجمَىجمحز الدظُحر اإلا٘ىق ًُ بِم ؤػ٢ا٤ الدظُحر ألازسي، ب    

م الدظُحر لٜواَ ج٢ىن الدولت هي التي ، ُٗـبذ هدُجت لرل٣ بمٜخلاَا ًخم جٍ٘ى م٘ىكا  جباػس حظُحٍر

حنبدظُحٍر للخىاؾ طىاء ٠ا  .هىا شخف ؤو ؤشخاؿا ذاجُحن ؤو مِىٍى

 والخِمٝ في مىاٛؼخه وذل٣ مً زال٤ألَمُت مىكَى الدظُحر وما ًوسح مً بػ٢الُاث ٠ان البد مً دزاطخه 

 .بًهاز ماَُت الدظُحر اإلا٘ىق وممحزاجه ،ؤطباب اللجىء بلُه والاو٢ِاطاث التي جخمسم ُىه

 :اإلاولب ألاو٤: الدظُحر اإلا٘ىق

م      تها الجصاثس وذل٣ الخدماث الِمىمُت هي وطُلت حدًدة مً ؤحل مىاٟبت الخدىالث التيبن جٍ٘ى مً  ُٗس

ؤُىان  ر الخدماث الِمىمُت ومىده ل٘اثدةؤحل جبني زئٍا حدًدة مً زال٤ جٜلُف دوز جدزل الدولت في حظُح

ى ما ؤملخه الخاحت اإلالخت بلى هماذج حدًدة بةم٢ا ُئاث حدًدة َو  لى ؤطاض جدُٜٝدزى٤ اإلاىاٗظت ُ نَو

 .اإلاسدودًت والىجاُت

ه ألاطىاٚ الِاإلاُت في ػتى ا الدولت  ؤلابخ٢ازاث ؤؿبذ مً اللسوزي جسليالاث وؤمام œبن ؤلاه٘خاح الري حِٗس

جُا ًُ حظُحر بِم اإلاـالح الِمىمُت الطُما جل٣ التي  ت والـىاُُتولى جدٍز إلم٢اهُت  جخمخّ بالـ٘ت الخجاٍز

ر ها الدظُحر الِمىمي كمً ماا لخ٘ادي الىٜاثف وؤلازخالالث التدزىلها ُالم اإلاىاٗظت َو ٌظمى خالُا  ي ٌِٗس

 .الدظُحر اإلا٘ىق

حاه٘ي   9اإلاازر في 122 93-هف الٜاهىن   ؤن الدظُحر اإلا٘ىق ٌِد مـولخا حدًدا ُٖس في ٗسوظا مً زال٤

بل َراواطخِمل ؤو٤ ألامس مً ٛبل ألاطخاذ حىن ٗساوظىا ٟما ججدز ؤلاػازة بلى ؤ1993 الٜاهىن ٠ان   هه ٛو
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م مىحىدا بدظمُاجه اإلاِسوٗت ٠اإلمخُاش وؤلاًجاز ل١ً الى اإلاخِلٜت  ف ؤُوى بهازا ٛاهىهُا لالج٘اُٛاثالخٍ٘ى

م خظب ألاطخاذ م ٗالخٍ٘ى لدظُحر  ا جم١حن الخِاٛد مّ شخف زاؾxَى جٜىُت مً ػإCarole  بالخٍ٘ى

ٝ ُام خظب الِٜىد اإلاىحىدة واإلاِسوٗت باطم ؤلا  التي  ، ٗهى م٘هىم واطّ ٌؼمل ٠ل الِٜىدمخُاش والدظُحرمٗس

ؤُلى  لُا وبالخالي َى ٌِني جىاش٤ طلوتجدىاش٤ الدولت مً زاللها ًُ حظُحر مـلخت ُمىمُت، دون الخىاش٤ ُىه ٠

 1لظلوت ؤدوى في مجا٤ حظُحر اإلاـالح الِمىمُت.

٘ا للدظُحر اإلا٘ىق، وذل٣ في بخدا ه  05 54ر ٛاهىن مىٌم له, ٛاهىن  اإلاؼَس اإلأسبي ٛد ؤُوى حٍِس خُث ُٗس

 ُلى ؤهه: "ٌِخبر الدظُحر اإلا٘ىق ُٜدا ً٘ىق بمىحبه شخف مِىىي زاكّ للٜاهىن الِام ٌظمى

ٝ ُام ًخىلى مظاولُخه بلى شخف مِىىي زاكّ للٜاهىن الِام ؤو الخاؾ"  اإلا٘ىق" إلادة مدددة، جدبحر مٗس

مً الخدبحر اإلار٠ىز ؤو َما  ً اإلاسجٜ٘حن ؤو جدُٜٝ ؤزباحٌظمى "اإلا٘ىق بلُه" ًسى٤ له خٝ جدـُل ؤحسة م

م١ً ؤن ًخِلٝ الخدبحر اإلا٘ىق ٟرل٣ بةهجاش ؤو جدبحر ميؼإة ُمىمُت ؤو َما  مِا، مِا حظاَم في مصاولت ٍو

ٝ  .الِام اإلا٘ىق وؼان اإلاٗس

 التدبير املفىض وأهمية :أهداف الثانياملطلب 

خبازاث الاحخماُُت  .ؤوال: ؤلُا

مت للبدثللىمى الدًمٔسافي الري وجىامي وجحرة جصاًد خاحاث اإلا هدُجت     ًُ  ىاهىحن ؤؿبدذ الدولت مٓس

ٝ البدث ًُ اطدثماز وبُو ت للٜواَ الخاؾ لدظُحرالخلى٤ لهرٍ ؤلاػ٢االث ًُ هٍس اإلاساٗٝ  اء ألاولٍى

ا ما في جدُٜٝ َرٍ الٌىاَس واطخِمالها ؤؿبذ  الِام الري ٠لما خلذ مدل الٜواَ الِمىمُت التي حظاَم هُى

 .الِامت الح١ًخ٘ي بىكّ كماهاث إلاظخسدمي اإلاساٗٝ الِمىمُت جدُٜٜا لألمً الاحخماعي وللخ٘اي ُلى اإلاـ

 زاهُا: الاٟساَاث الاٛخـادًت

ل اطدثمازاث الدولت ؼ٢ل وطُلت بكاُٗت لخمٍى ىت الِامت َو باء ُلى الخٍص س الخدبحر اإلا٘ىق مبدثُا ألُا  ًٗى

خماد ُلى اإلاىازد اإلاالُت الراج وبيُتها الخدخُت وهي ىت الِامت للدولت، ؤَداٖ ًـِب جدُٜٜها بااُل ُت للخٍص

رل٣ رٍ ا ٟو ت هىداث التي ًبرلها الٜواَ الخاؾ ٛإلاجألاطالُب الخٜلُدًت في الدظُحر َو د طاَم في جٍٜى

ي بلى ملاُ٘اث جاد مً حهت ومً زال٤ الاطدثمازاث بلى جىً٘ها في مجا٤ البِىاث الخدخُت الاٛخـاد اإلادلي

ٍج زئوض اإلادلي ُٗخم حؼُٔل الُد الِاملت، ومً حهت ؤزسي ٗةن البىىٞ جٜىم بخـٍسٙ وجسو  وج١ثُٙ اليؼان

د ُاث الخٜلُدًت ُىه وظبت اإلاسدودًت ٗيها حد مسجِ٘ت باإلاٜازهت مّ جل٣ التي جدٜٜها الٜوا ألامىا٤ اإلادلُت ال ًٍص

 .2ؿبدذ مخجاوشةالاطخٔال٤ اإلاباػس التي ؤ الطُما في ًل آلُت

 

                                                           
1
 1Loi n°93‐1 22 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 

vie économique et des procédures publiques. 
2
 2112، الرباط الجدیدة المعارف مطبعة القانون المتیر مجلة في منشورات مقال المفوض التدبیر العقود الممیزة الخصائص بوسیدي، حمد 
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 املفىض التسيير ملاذا : الثالثاملطلب 

ا وجدمل     ت للؼس٠اث الخاؿت مً ؤحل حظُحَر ذ بِم الٜواُاث الخٍُى  بن لجىء الظلوت الِمىمُت لخٍ٘ى

اإلاُادًً  خدبحر اإلا٘ىق او٢ِاطاث ػتى في حلالِبء ُنها حاء هدُجت ألطباب مخِددة ؤو في مٜابل ذل٣ ٠ان لل

م١ً بحما٤ َ حن، خُث َىاٞ ؤطباب مسجبوتٍو الدولت  بالٜاهىن الِام الدازلي وماطظاث رٍ ألاطباب في هُى

اللجىء بلى َرا الىَى مً ُٜىد الخدبحر اإلا٘ىق حاء  ث الدولُت وواّٛ الاٛخـاد الدوليوؤطباب ٗسكتها اإلاخٔحرا

 .ومنها ماَى احخماعي اٛخـادي ألاطباب منها ماَى ٛاهىوي وجٜني هدُجت حملت مً

ًبٜى الخدبحر مً اإلا٘ىق الدولت حصثُا بمٔص٤ ًُ جدل اإلاظاولُت  هىهُتؤوال: مً الىاخُت الدازلُت الٜا

الخـىؾ هي التي جخدمل مساهس وزظاثس اإلاؼسوَ و ماطظاث  س، خُث الؼس٠اث اإلاخِاٛدة في َراواإلاساه

كساز التي جلخدٝ بالٔحر وبالخالي ًُ مؼا٠ل طىء الدظُحر ؤو ألا  ا ُلى اإلاظخىي اإلادلي جبٜى بُِدةالدولت الطُم

الجماُت والتي جدزل بـ٘تها ٟمساٛب ٜٗى لِع ٟوٖس مدعى  صثُا الِالٛت اإلاباػسة للم٘ىق مّحُٔب ولى ح

اجه برل٣ بلى الٜلاء الِادي ٟما ًسلّ للٜاهىن الخاؾ، وبزلاَ ُلُه  .مىاُش

م ؤي اإلا٘ى  ق ٌُٔب ًُ الدظُحر بـىزة ٓحر وهالخٍ ؤن ؤطلىب الخدبحر اإلا٘ىق ًجِل مً اإلااهذ للخٍ٘ى

م اػسةمب ابت ُلى اإلامىىح له َرا الخٍ٘ى بٜى له خٝ الٛس  .وبالخالي ًخجىب جل٣ اإلاؼا٠ل اإلاخِلٜت بالدظُحر ٍو

 زاهُا: مً الىاخُت الخٜىُت

لها لدظُحر بِم الٜواُاث ال١بري   بن الؼس٠اث الخاؿت لها ن ؤلام٢اهُاث الخٜىُت واللىحظد١ُُت ما ًَا

سة  ،التي جخولب جٜىُاث ٟبحرة ووطاثل ج١ىىلىحُت مخوىزة،(الظاثل جوهحر ١هسباء،،الاإلااء) رٍ اإلاصاًا مخٗى َو

حر الجىدة وؤ لدي الٜواَ داء الخدماث في خُنها ؤو الخاؾ والتي ٓالبا ما حعجص الدولت ًُ الخد١م ُٗما وجٗى

االث التي جخدزل إلاجادة جإَُل اال٘سكُاث َرٍ الؼس٠اث بىاء ُلى ُٜىد الخدبحر اإلا٘ىق جٜىم بةُ في ؤٓلب

 .ٗيها

 : ألاطباب الاحخماُُت زالثا

را جصاًد دم مظاًسة الدو٤ لهرا ؤلاازج٘اَ ٟو ه الِالم زال٤ الِٜىد ألازحرة، ُو  بن الىدى الدًمٔسافي الري ُٗس

  لبوالتخاحاث اإلاىاهىحن، وما ٠ان له مً او٢ِاطاث طلبُت ًيخج ُنها بالدحت ألاولى ازج٘اَ ٟبحر في وظبت ا

ٝ الب مت للبدث ًُ خلى٤ لهرٍ ؤلاػ٢االث ُىد هٍس  دث ًُوالهجسة الٜسوٍت، ختى ؤؿبدذ الدولت مٓس

ت للٜواَ الخاؾ لدظُحر بِم اإلاساٗٝ الِمىمُت  ا ما في جسُ٘ٙ َرٍؤلاطدثماز وبُواء ألاولٍى  التي حظاَم هُى

الِمىمُت  إلاظخسدمي اإلاساٗٝ٘ي بىكّ كماهاث الٌىاَس ٠لما خلذ مدل الٜواَ الِام الري ؤؿبذ ١ًخ

 .جدُٜٜا لألمً ؤلاحخماعي وللخ٘اي ُلى اإلاـالح الِامت

 .زابِا : مً الىاخُت الاٛخـادًت
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ل اطدثمازاث الدولت وبىاًا ؼ٢ل وطُلت بكاُٗت لخدٍى ىت الِامت َو باء ُلى الخٍص  ا الخدخُت وهيتهمبدثُا ألُا

خماد ُلى اإلاىازد اإلاالُت  ىت الِامت للدولت، بن اؤَداٖ ًـِب جدُٜٜها باإُل هىداث التي إلاجوالراجُت للخٍص

ت الاٛخـاد اإلاالي، خُث مً حهت ومً  ًبدلها زال٤ ؤلاطدثمازاث التي الٜواَ الخاؾ ٛد حظاَم في جٍٜى

٘ها في ؼُٔل الُد الِاملت، مجا٤ البيُاث الخدخُت جادي بلى ملاُ٘اث وج١خٙ اليؼان اإلادلي، ُٗخم ح جًى

١ً َرٍ اإلاساٗٝ مً ىىٞ جٜىم بخـٍسٙ وجسوج زئوض ألامىا٤ اإلادلُت، و ختى جخمٗةن الب ومً حهت ؤزسي 

ٝ الخىؿُاث الـادزة ًُ اإلاىاًساث الىهىُت ُلى الج مظاًسة اإلادُى ماُاث اإلادلُت الاٛخـادي واإلاالي ٗو

للمساٗٝ بلى ؤَمُت وكسوزة وكّ بطتراجُجُت حدًدة جم١ً مً بُادة ٢َُلت ؤٗلل  ٜٗد زلف اإلاظاولىن 

هاز حِخمد باألطاض ُلى بلىزة طُاطت ٛواُُت وواُِٛت وجىاشن مالي و دُم ؤلا  لِمىمُت وهي بطتراجُجُتا

 .و بوِاغ اإلاىاٛؼت بةجساذ بهاز ٛاهىوي مالثم مً الامداداث اإلااطظاحي لخىمُت ال١٘اءاث

 التسيير املفىضأثر املطلب الرابع : 

 :الَ٘س ألاو٤ : مصاًا الدظُحر اإلا٘ىق

  ًا الدظُحر اإلا٘ىق هجد ما ًلي:مً ؤَم مصا

ُ٘ت مُِىت ؤو زدماث م - حر وجلبُت الاخخُاحاثالخسـف : حظاَم اإلااطظت اإلاخســت في ًو التي  ُِىت في جٗى

ت هٌسا للخجسبت التي اٟدظبتها مً زال٤ مسخلٙ اليؼاهاث التي ٛامذإلاججخولبها ا االث التي إلاجوا بها مُى

ذ ف  .ي مِالجت ؤي هازت ُالجتها وبالخالي َىاٞ زبذ للٛى

 زلٝ ٛدزة لدي اإلاظخسدمحن مً زال٤ شزَ مبدؤ الاهخماء لهُئت مُِىت مما ًد٘ص الٜدزة ُلى الِواء والِمل -

ىاث اإلاالثمت مما ًادي بلى جد٘حز وحصجُّ للمظخسدمحن وبالخالي مسدودًت ؤٟثر حر الخ٢ٍى  .1الجماعي وجٗى

ت مما ٌإلاجالخجسبت الخٜىُت والخجدًد لدي ا -  ظهل الاطخٔال٤ ألامثل لها مً هٖس ؤٗىاج الِمل مما ٌِويمُى

 هابِا ًخجاوش ؤلاهاز اإلادلي ٟما ًخجاوش ختى اإلاسدودًت

 : او٢ِاطاث الدظُحر اإلا٘ىق الثاويالَ٘س 

ٝ بن مٌِم الدو٤ اإلاخبيُت للمىهج اللُبرالي ُملذ ُلى   ذ ؤٓلب ؤوؼوتها بما ًُ هٍس ً  جٍ٘ى الخىؿـت ؤُو

ذ الدظُح ٝ جٍ٘ى ى ما ؤدي بلى ٜٗدان م٘هىم اإلاس هٍس ٜه الطُما ؤ٢ٗاز  ٗٝ الِام للبىاء الىٌسي الري ؤطعر َو ٗو

ٝ الِام هالخٍ ؤن مً واحباثمدزطخه ومً هاخُت الخإزحر ؤو الِالٛت بحن اإلاىاهً ب ؤلادازة الِمل ُلى  اإلاٗس

ت اإلاساٗٝ الِامت، وجإمحن الخاحُاث الِامت التي ؤوؼإث مً ؤحا الدوام ٗإطاض  ُلى وحه لهاكمان اطخمساٍز

توحىدَا َى جلبُت خاحُاث اإلاىاهً ٗهي جٜدم زدماث مخِد ٍس ت وحَى للمسج٘ٝ  دة ٓالبا ما ج٢ىن كسوٍز

الدولت  خُث ال ًم١ً في بم٢اهه ؤػباُها باالطخئىاض ُلى بم٢اهاجه ال٘سدًت وجبِا لرل٣ ٗهى ًخولّ بلى جدزل

ٝ مساٛبتها الِامت َو ٝ الِاملخدُٜٝ َرٍ الخدماث ًُ هٍس  .را ًادي بلى ٛىة الِالٛت بحن اإلاىاهً واإلاٗس

                                                           
1
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 .الخاصة والمقاوالت
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ذ حظُحر اإلاساٗٝ الِمىمُت بلى الخىاؾ ًادي بلى ججاَل للخاحُا  ث ألاطاطُت وبلٔاء دوز الدولت ؤوٗخٍ٘ى

ومً ؤحل  ىت ُسكت للخالُب في ؤًدي الؼس٠اثالجماُاث اإلادلُت في مساٛبت الخىاؾ مما ًجِل مـالح اإلاىاه

ابت مً الهُ ج٘ادي ٠ل طلبُاث ذ ًجب حظدًد الٛس ا  ئت الِامت ُلى الهُئت الخاؿت خحنُملُاث الخٍ٘ى حظُحَر

ٝ الِام ومساُاة ٠ل الٌسوٖ ختى ال ج٢ىن َرٍ الِملُت زاٗدا مً زواٗد الٜلٝ والخى   جس الاحخماُُحنللمٗس

 بٛسازا للخىاشهاث اإلااٟسو بٛخـادًت واإلاىاٗظت.
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 :زاجمت ال٘ـل

 الظُاطت جوسح ُُٟ٘ت ِٗل الِ٘ل، ماذا؟ وؤلادازة حِمل ُلى وكّ خلى٤ ومىاهج للخل ُٟٙ؟    

 ا٤ لخىؿـت ماطظاث الٜواœَمً َرا اإلاىٌىز، ًبٜى بذن الخل، ولخجاوش َرٍ الىكُِت، ال بد مً ٗخذ ا

 ٚ  .الِام ؤمام اإلاىاٗظت الؼسطت للٜواَ الخاؾ جماػُا مّ مخولباث وؤهٌمت ٛىاُد الظى

 :لى َرا ألاطاض جم بهخاج ؤ٢ٗاز إلخدار الخُٔحر في ماطظاث الٜواَ الِام هجملها ُلى الؼ٢ل آلاحيُ

ص ُلى  -  ٛواَ ُام مظخىحى مً الٜواَ الخاؾالىمىذج الِ٘لي اإلاخد١م بلى ٓاًت الظبُِىاث والري ٟز

 .بم٘اَُم ُٛمت مسجبوت باالٛخـاد

 .ٌُمُت وجدبحر لألوؼوت الِامت مً زال٤ ببسام ُٜىدالىمىذج الخس٠ي الخىٌُمي واإلاِسوٖ بمسوهت جى -

 .الىمىذج ال١ُ٘ي الري ًبدث ًُ الجىدة في اإلاساٗٝ الِامت -

ُت وبٛدام اإلاىاهً في الِملُت -  .الىمىذج الدؼاز٠ي الري يهدٖ بلى وخدة حؼاٟز

ت والخٜىُت وزحا٤ ألا   ُما٤ واإلاٜاوالثبذن َرا الدؼاٞز ما بحن الِام والخاؾ ًسدم مـلخت الىسب ؤلاداٍز

 .الخاؿت ُلى اإلاـلخت الِامت
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 :العامة الخاتمة

 العامت الخدماث حظيير في املظخخدمت الخقليدًت لألطاليب عام بشكل املىحهت إلاهخقاداث خالل مً     

 للىظام الخىظيميت العيىب: خىل  جخمدىز  العامت الخدماث حظيير مشاكل أن وظخيخج أن بئمكاهىا ،املعسوضت

 مً العامت الخدماث حظيير مظخىي  على القدم مىر ا= املعمىل  القيم لفعاليت الخدزيجي التراحع البيروقساطي،

 مً طببه ماو  املىافظت إوعدام ،لها جخعسض التي املاليت ألاشماث بظبب الخ،...،الاطخمسازيت يتاملجاه، مظاواة

 حىدو  عدم مع الدظيير في الظياس ي الجهاش جدخل ،املظخجدة الظسوف مع املعني الجهاش جأقلم عدمو  اوغالق

 الخدماث إدازة أن وظخيخج أن ًمكىىا كما. الخ... مىضىعي بشكل العامت الخدماث أداء جقييم و قياض معاًير

 التي إلاحخماعيت الاقخصادًت الىظسيت أطع عً الدفاع: مخىاقضاث عدة بين خاليا واقعت الخقليدًت العامت

 جدقيق وحىب و العمىميت الظلطاث أمام ألاداء هاخيت مً ملصمت جخصصيت مهىيت مىظماث بئوشاء جىص ي

 العمىميت املاليت ألاشماث لىحىد هظسا ذلك جدقيق على القدزة عدم آخس حاهب مًو  ،الاحخماعيت ألاهداف

 .الدول  معظم مظذ التيو 

 اعخبازاث بين الخىاشن  ذلك إلاصالحو الخددًث إطاز في الحلىل  مىطق ًدمل أن الضسوزي  مً وبالخالي    

 .احخماعيت اعخبازاثو  اقخصادًت اعخبازاث أي الفعاليت

 في ًكمً الجدًد، العمىمي الدظيير هظسيت وفق العامت الخدماث إدازة أطاليب في الجىهسي  الخغيير إن   

 ًخم كما. ججازيت وقيم مفاهيم وفق معهم الخعامل ًخم واعيين شبائً العامت الخدماث مظتهلكي اعخباز

 إدازة جمىيل مصادز عً البدث ،بمعنى العامت الخدماث إدازة مهام جىفير في أملقاوالحي املفهىم اطخخدام

 الاقخطاعاث في السفع طسيق عً وليع خالله مً حعمل الري الاقخصادي املديط مً العامت الخدماث

 مىا ًصاخبها ماو  ،الخدميت العقىد ،الىكاالث بمفهىم الخعامل ،الدظيير الالمسكصيت اهتهاج مع الضسيبيت

 تاملظخخدم معلىماجيت أهظمت كراو  املىاطبين ألاداءو الخقييمو  الظلطاث جفىيض ألهظمت اطخخدام

 .الحدًثت للخكىىلىحياث

 الري ألامس مؤطس ي، كراو  مؤطظاحي مظخىي  على حغيير جخطلب الحدًثت العامت الخدماث إدازة إن     

 قىاعت في جكمً الحقيقت السافعت أن إال ،الشسائذ حميع طسف مً مظخمسة ومثابسة واطع ججىيدو  دعم ًخطلب

 جخضمنها التي ألاطاليبو الحدًثت العامت إلادازة بأن الغير بئقىاعو  ابه ًقىمىن  التي ألاشياء بصحيت املعىيين

 .الجميع ملصلحت
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د. هوز الدًً حازوغ، إطتراجُجُت إدازة ملُاه في الجصائس، دفاجس الظُاطت واللاهون، العدد الظابع، ولُت 2 -

 العلوم

 2012الظُاطُت وإلاعالم جامعت الجصائس، .

يي 3 -  اللاهون إلادازي باليلُت املخعددة الخخصصاث -الخدبير املفوض للمسافم العامت واملىافظت-املُلود بوػٍس

 2011بالىاطوز .



عصم أحمد جمُل ،"عودة الدولت في الظُاطت الخازجُت : إججاه مظخمس أم موجت مؤكخت؟"،آفاق املظخلبل ، 4 -

 دعد
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 محمد طاملان مؼُع، جحدًاث الىدزة املائُت في املىؼلت العسبُت ، الحاطس واملظخلبل، الظُاطت5 -
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 محمد بلؼالي، الاطخھالن املائي في الجصائس وآلُاث جسػُده وفم املىظوز إلاطالمي، مخبر البحث في علوم6 -

 2009دزطت الوػىُت املخعددة الخلىُاث الجصائس، .املُاه بامل

م مً الخبراء /البلدًاث و املحلُاث في ظل ألادواز الجدًدة للحيومت، املىظمت العسبُت للخىمُت، اللاهسة،7 -  فٍس

.2009 
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 عمان،

 2008اململىت ألازدهُت الهاػمُت، .



كائمت 80 2008حلُت والخىمُت ماي ًوهُو عدد ، .د ًحُا محمد ملال ميؼوز في ا{لت املؼسبُت لإلدازة امل12  -
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ص ألام13ً  - س و إلاصالح إلادازي و دوزها في حعٍص  اللحؼاوي فُصل بً معُع آل طمير ،"إطتراجُجُاث الخؼٍو

ت ،جامعت هاًف  الوػني،أػسوحت دهخوزاه في الفلظفت ألامىُت ،ولُت الدزاطاث العلُا،كظم العلوم إلاداٍز

 العسبُت
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 يستخدم حيث. الحديث العمىمي بالتسيير يعرف ما إطار في حديث ثمىيل نمط آلية املفىض التسيير مثلي   

 املفىض التسيير أسلىب ثبنت الجسائرية الحكىمة العمىمية، الخدمات لتحسين الحكىمات قبل من التسيير

 . الكبري  ني املدف خصىصا بالغة أهمية له من ملياها قطاع هاأبرز  ومن القطاعات من العديد في

 عدد رفع من الشركة ثمكنت" أغبار" الاسباني تعاملال مع القطاع على الىصية الحكىمية لهيأةا عاقدتتف 

 .سا42/ 42الخدمة استمرارية مع شربلل الصالح من ستفيدينامل

 

 

Résumé : 

La gestion déléguée est un mode de financement dans le cadre de (NMP) ce 

mode est utilisé par les gouvernements pour améliorer le service public, l’état 

algérien a adopté l’idée de la gestion déléguée et l’a appliqué dans plusieurs 

secteurs, notamment le secteur de l'eau en raison de sa grande importance dans 

le développement économique, Surtout dans les grandes villes.  

  Après l’accord de SEOR avec l’opérateur privé « AGBAR » . La SPA «SEOR» 

a réussi à augmenter le nombre de bénéficiaires de l'alimentation en eau potable 

avec une continuité de service 

24/24h. 


